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Sammanfattning____________________________

Målet med detta examensarbete var att utveckla en datormodell för
global transportsimulering av luftföroreningar. Den modell som hit-
tills använts av SMHI, Sveriges meterologiska och hydrologiska insti-
tut, utvecklades för att göra transportsimuleringar över begränsade
områden. Detta innebar att ett gitter baserat på latituder och longitu-
der kunde utnyttjas. Problemet som uppkommer då detta gitter
används i globala simuleringar är att noderna ligger alltför tätt i närhe-
ten av polerna. Enligt CFL-villkoret för numerisk stabilitet så kom-
mer då de numeriska algoritmer som simulerar vindtransport att bli
instabila i polarområdena om inte tidssteglängden görs mycket liten.

För att undvika en alltför kort tidssteglängd så har vi i detta projekt
begagnat oss av ett nytt slags gitter. Grundideen bakom det nya gittret
var att utgå från en numerisk metod definierad på en kub. För att
tillämpa metoden på en sfär så ersatte vi kubens räta linjer med stor-
cirklar till sfären. Resultatet blev en någorlunda jämn geografisk
spridning av beräkningsnoderna, vilket innebar att en godtagbar
tidssteglängd kunde användas.
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Abstract___________________________________

The aim of this project was to develop a numerical model simulating
the global transport of air pollution. The model currently used by
SMHI, the Swedish Meteorological and Hydrological Institute, was
intended to perform such simulations at regional scales. However, the
usage of a grid based on longitudes and latitudes makes this model
work poorly in global simulations. The problem with this grid is that
the nodes are concentrated near the North and South Poles. Due to
this characteristic, the Courant, Friedrich and Lewy-condition for
numerical stability puts a sharp bound on the timestep length. In order
to keep the transport algorithms stable, the timestep length has to be
very small.

To avoid too short timesteps, we adopted a new kind of grid. In princi-
ple, we defined the global grid on the surface of a cube. By replacing
straight lines on the cube with great circles we took the curvature of
the Earth into account. The result was almost equal distances between
the nodes, and thus we were able to use an acceptable timestep length.
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Förord_____________________________________

Följande rapport är en redovisning av ett examensarbete under
utbildningsprogrammet teknisk fysik och elektroteknik vid
Linköpings universitet. Omfattningen av arbetet är 20 poäng och pro-
jektet utfördes under hösten 1998.

Handledare för examensarbetet var Lennart Robertsson, som arbetar
vid SMHI, Sveriges hydrologiska och meterologiska institut. Ett tack
riktas till både Lennart Robertsson och Joakim Langner vid SMHI för
deras hjälp. För att fördjupa mig i teorin så utförde jag ett litteratur-
studium och en del simuleringar under våren 1998 i kursen tillämpad
matematik, TATM91. Jag tackar både Wim Lenferink och Kurt Hans-
son för deras medverkan i denna kurs. Båda är verksamma vid MAI,
Matematiska institutionen vid Linköpings universitet. Dessutom ett
tack till Andreas Westerlund vid samma institution för hans kommen-
tarer till rapporten. Examinator för examensarbetet är Dan Loyd vid
IKP, Institutionen för konstruktion och produktion vid Linköpings
universitet. Ett sista tack riktas till opponenten Fredrik Johansson som
korrekturläst rapporten noggrant och till min geografifröken från
grundskolan, Astrid Vadfors, som lärde mig skillnaden mellan lati-
tuder och longituder en höstdag 1988.

Rapporten är skriven med ordbehandlingsprogrammet Framemaker
och de flesta figurerna har genererats med hjälp av matematikverkty-
get Matlab. Eftersom många av figurerna använder ett koordinatsys-
tem med latitud och longitudaxlar, så går vinklar och längder inte att
utläsa. Dessutom har axlarna oftast inte samma skalor, eftersom detta
formatmässigt inte passar i rapporten.
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1.0 Bakgrund

1.1 Projektets syfte

För att beräkna hur spårämnen sprids i atmosfären används dator-
modeller som har tillgång till väderdata. Främst är det spridning av
luftföroreningar som simuleras, men modellerna duger även för
ämnen som sprids på likartat sätt i atmosfären. SMHI, Sveriges
meterologiska och hydrologiska institut, har byggt upp en modell som
kallas MATCH för sådana spridningssimuleringar. Förkortningen
MATCH står för Multiscale Atmospheric Transport and Chemistry
modelling system. Modellen framställdes för att användas i simulerin-
gar över områden med storlek upp till kontinental nivå.

MATCH-modellen är formulerad så att modellgittret anpassas till det
gitter i vilket väderdata är givet. I regionala simuleringar är väderdata
vanligtvis givna i en projektion med en relativt jämn fördelning av
noderna. Ett av problemen för att kunna tillämpa MATCH-modellen
globalt har varit att globala väderdata är givna i ett gitter baserat på
longituder och latituder.  Ett sådant gitter leder till att beräkningsnod-
erna ligger mycket tätare vid polerna och detta medför problem för de
numeriska algoritmerna. Projektets målsättning var att utveckla
MATCH-modellen så att global simulering skulle bli möjlig.

1.2 Tidigare modeller

Vid simulering av spårämnens spridning så måste vi ta hänsyn till
flera olika faktorer som påverkar ämnenas koncentration. Bland dessa
faktorer kan nämnas utsläpp, transport, kemiska processer och ned-
fall. Transportprocessen kan dessutom delas upp i två delar, dels
transport med medelvinden och dels spridning genom fluktuationer
kring denna medelvind. Dessa transportprocesser kallas advektion
respektive turbulens. Med medelvind menar vi i detta sammanhang
det rums- och tidsmedelvärdesbildade vindfält som är indata till vår
modell. I detta projekt ska vi koncentrera oss på advektionens inver-
kan eftersom endast denna faktor måste behandlas annorlunda i en
global modell till skillnad från en regional modell. Numeriska algorit-
mer för de övriga faktorerna kan behållas oförändrade i MATCH-
modellen. Dessa algoritmer och MATCH-modellens funktion
beskrivs av Robersson L mfl. (1996).

En numerisk modell som beskriver hur medelvinden transporterar ett
spårämne kallas ett advektionsschema. Flera olika sådana scheman
med skilda egenskaper har utvecklats. Några av de tidigaste löste de
matematiska ekvationerna genom serieutveckling. Resultatet blev
bland annat att massan av spårämnena inte bevarades, vilket begrän-
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sade deras användbarhet. Ett annat krav som ställs på modellen är att
föroreningar inte ska kunna transporteras mellan beräkningsnoder
som inte är angränsande. Detta är orsaken till att vi undviker finita
element metoder och spektrala lösningsansatser.

Numera dominerar två slags advektionsscheman, dels flödesscheman
och dels  lagrangescheman.  Den matematiska grunden för dessa
kommer att beskrivas i följande avsnitt. I fortsättningen inriktar sig
rapporten på dessa två scheman.

1.3 Analytisk problemformulering

Flödesscheman och lagrangescheman utgår från olika analytiska for-
muleringar av samma problem. I detta avsnitt härleds lagrangeformu-
leringen utifrån flödesformuleringen. Resonemanget följer i stora
drag Rasch (1993).

Antag att atmosfärens densitet ärρ(x,y,z,t) i punkten(x,y,z) vid tiden t.
Vindfältet i samma position skriver viv(x,y,z,t) och mängden av det
spårämne vi studerar anges av dess massförhållandeµ(x,y,z,t) i atmos-
fären. För att öka läsbarheten utelämnas i fortsättningen variablernas
rums- och tidsberoende. Halten eller koncentrationen av spårämnet
kan nu definieras med hjälp av ovanstående variabler som produkten
µρ. Detta betyder att halten kan tolkas som massa av spårämnet per
volymsenhet.

De två analytiska formuleringarna av transportproblemet som vi
studerar lyder med variabler enligt föregående stycke:

  Flödesformulering. Halten av ett spårämne i en fix volymV förän-
dras endast genom att det sker ett flöde ut ur volymens begränsnings-
areaS. Massbalans för en fix volym ger därför uttryckt i en integral-
ekvation

därdτ anger ett volymselement och  är en utåtriktad enhetsnormal.

t∂
∂ µρ

V
∫ dτ µρv n̂dS⋅

S
∫°–= (1)

n̂
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  Lagrangeformlering. Massförhållandetµ av spårämnet i en punkt
som transporteras med vindfältet bevaras.  Uttryckt i en total derivata
får vi

I återstoden av detta avsnitt så ska vi härleda Ekvation 2 ur Ekvation
1. Med hjälp av Gauss sats så kan Ekvation 1 skrivas om till en differ-
entialformulering. Vi får

Som ett specialfall gäller Ekvation 3 medµ=1. Ekvationen uttrycker
då massbalans för hela atmosfären och lyder

Med hjälp av deriveringsregeln för en produkt och vektoranalysregeln

där  är ett skalärfält ochA är ett vektorfält, kan Ekvation 3 skrivas

Dµ
Dt
-------- 0= (2)

t∂
∂ µρ( ) div µρv( )–= (3)

t∂
∂ρ

div ρv( )–= (4)

div ϑA( ) grad ϑ( ) A ϑdiv A( )+⋅=

ϑ

µ
t∂

∂ρ ρ
t∂

∂µ
grad µ( ) ρv µdiv ρv( )–⋅–=+ (5)
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Genom att ändra ordning på termerna i Ekvation 5 och dividera medρ
så får vi följande likhet.

Ekvation 4 säger nu att högerledet i Ekvation 6 är noll. Ekvation 6
förenklas därför till

Ekvation 2 följer nu av Ekvation 7 och kedjeregeln. Vi får nämligen

Notera att vi i näst sista likheten kräver att punktens lägesderivata ska
överensstämma med vindfältet.

1.4 Numerisk problemformulering

Detta avsnitt definierar vissa begrepp för de numeriska metoderna.
Definitionerna överenstämmer med de som är givna av LeVeque
(1992).

För att bestämma en numerisk approximation till våra analytiska for-
muleringar av advektionsproblemet så utför vi först en indelning av
området som vi söker lösningen i. Delområdena kallar vi celler och
våra noder definierar vi som cellernas tyngdpunkter. Begreppen illus-
treras i Figur 1. För att beteckna ett exakt värde eller en analytiska
lösningen till någon differentialekvation kommer i detta och nästa
avsnitt små bokstäver att användas, så attq(x,y,z,t) får ange halten i
positionen(x,y,z) vid tiden t. Den motsvarande numeriska approxima-

tionen betecknas med versaler, så attQj
m får ange numerisk värdet på

halten i positionen(xj,yj,zj) för denj:te noden efterm tidssteg. För att
beskriva konvergensen för den numeriska lösningen använder vi oss
av följande definition.

t∂
∂µ

v grad µ( )⋅+ µ
ρ
---–

t∂
∂ρ

div ρv( )+ 
 = (6)

t∂
∂µ

v grad µ( )⋅+ 0= (7)

Dµ
Dt
--------

td
d µ x t( ) y t( ) z t( ) t,,,( )

t∂
∂µ

t∂
∂x+==

x∂
∂µ

t∂
∂y

y∂
∂µ

t∂
∂z

z∂
∂µ

+ + …

t∂
∂µ=

t∂
∂x

t∂
∂y

t∂
∂z, , 

 
x∂

∂µ
y∂

∂µ
z∂

∂µ, , 
 ⋅+

t∂
∂µ

v grad µ( )⋅+ 0

=

= =
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Definition. Låt [q] j beteckna medelvärdet avq(x,y,z,τ) i denj:te cel-
len.Qj låter vi ange den numeriska approximationen vid tidenτ i
samma cell. Den numeriska metoden är då konvergent vid tidenτ i
någon norm ||. || om

där tidssteglängdenk går mot0 på ett sådant sätt attτ/k är ett heltal.
MedQ och[q]  menas de vektorer som harQj respektive[q] j som
komposanter.

Den norm vi använder är en viktad 1-norm, som i det tvådimen-
sionella fallet lyder

där j genomlöper alla noder ochAj betecknar arean av denj:te cellen.

Q q[ ]– 0→

Q Aj Q j
j

∑= (8)

  = Hörnpunkt

  = Cell

= Nod

                                  Figur 1. Fyra celler i ett gitter.
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Låt nuUj
m beteckna massan i cellj vid tidentm. Den numeriska

metoden kallas masskonservativ om summan

har samma värde oberoende avm. Masskonservativa metoder är i syn-
nerhet önskvärda vid simulering av långlivade spårämnen i atmos-
fären där storleken av olika källor och sänkor är små. Anledningen är
att ett pålitligt resultat kräver att ändringen i den totala massan under
simuleringen av transportprocessen måste vara försumbar i jämförelse
med ändringen orsakad av utsläpp, kemiska processer och nedfall.

De två formuleringarna, flödesformulering och lagrangeformulering,
leder till olika numeriska metoder. I ett flödesschema så beräknar vi
på något sätt flödet mellan de olika cellerna. För att kunna tillämpa ett
lagrangeschema så låter vi istället cellerna följa med vindfältet och får
därför slutresultatet i en ny områdesindelning. Vid användandet av
lagrangeschema så måste vi oftast på något sätt interpolera tillbaka
resultatet till ursprungsindelningen. Ett lagrangeschema med en sådan
interpolation kallas ett semilagrangeschema.

U j
m

j
∑ (9)

               Flödesschema

* Fixt koordinat-
system.

* Flöde mellan
cellerna.

      Lagrangeschema

* Rörligt koordinat-
system.

* Inget flöde mellan
cellerna.

    Figur 2. Jämförelse flödesschema och lagrangeschema.
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Ett diskret endimensionellt flödesschema kan skrivas på en iterativ
form,

därUj som tidigare betecknar massor i respektive cell som indexet
anger ochF-funktionen representerar massflödet mellan noderna.
Formen utgör en diskretisering av Ekvation 1. Vindfältetv behandlas
på olika sätt i olika flödesscheman och tillåts därför här vara funk-
tionsargument i form av ett kontinuerligt fält.

Ekvation 10 garanterar att flödesschemat är masskonservativt, efter-
som vi får

då flödestermerna tar ut varandra. Detta återspeglar att den massa som
lämnar en nod kommer in till en eller flera andra noder. I det flerdi-
mensionella fallet får vi fler flödestermer, men dessa termer tar ändå
ut varandra vid summation. Förutsättningen för detta är naturligtvis
att vi inte har något flöde in till området.

För att få semilagrangeschemat massbevarande så behövs istället ett
omfattande kalkyleringsarbete vid interpolationen tillbaka till det
ursprungliga gridet. Metoder för detta beskrivs bland annat av Leslie,
L. & Purser, J. (1995).

1.5 Stabilitetsvillkor

Definitionen av stabilitet varierar beroende på vilket numeriskt prob-
lem som studeras. Följande definitioner och satser följer LeVeque
(1992).

  Definition. Ett advektionsschema säges vara stabilt vid tidenT om
det finns en konstantC och en tidssteglängdk0 sådana att:

dåmk < T ochk < k0.

U j
m 1+ U j

m k F U j p–
m … U j q+

m v, , ,( ) F U j p– 1–
m … U j q 1–+

m v, , ,( )–( )–=   (10)

U j
m 1+

j
∑ U j

m

j
∑=

Qm C Q0≤
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I stabilitetsdefinitionen låter vi rumsdiskretiseringen vara konstant
och olikheten förväntas vara uppfylld oberoende av initialdata
q(x,y,z,0) till schemat. Anledningen till intresset denna stabilitet är att
det generellt är ett nödvändigt villkor för konvergens hos den numer-
iska lösningen enligt en sats av Lax-Wendroff (LeVeque 1992). Stor-
leken på tidssteglängdenk0 utgör därför en övre gräns för att kunna få
en meningsfull numerisk lösning.

Vi ska nu formulera ett nödvändigt stabilitetsvillkor, vilket pub-
licerades 1928 av Courant,Friedrich och Lewy (LeVeque 1992). Vil-
lkoret kallas normalt CFL-kriteriet efter sina upphovsmän. Detta
kriterium har central betydelse i återstoden av rapporten. För formul-
eringen måste vi först definiera beroendeområdet till den analytiska
och den numeriska lösningen i en godtycklig position(xj,yj,zj) vid
tidentm=mk.

Definition. Beroendeområdet till punkten (xj,yj,zj) vid tidentm för
den analytiska lösningenq(x,y,z,t) är mängden av de(x,y,z) vilkas
initialvillkor q(x,y,z,0) påverkar värdet av lösningenq(xj,yj,zj,tm) i
punkten(xj,yj,zj).

  Definition. Det numeriska beroendeområdet till punkten(xj,yj,zj) vid
tidentm är mängden av de(x,y,z) vilkas initialvillkor q(x,y,z,0)

påverkar värdet av den numeriska lösningenQj
m, därj ochm mark-

erar att approximationen gäller i punkten(xj,yj,zj) vid tidentm.

Vilka initialvillkor som påverkar den numeriska lösningen beror på
vilken numerisk metod vi tillämpar och vilket tidssteg och rumsdis-
kretisering som används. Detta gör att det numeriska beroendeområ-
det blir beroende av dessa faktorer. Oftast leder längre tidssteg och
finare indelning av rummet till ett mindre numeriskt beroendeområde.

Lydelsen av CFL-kriteriet blir nu

  CFL-kriteriet. Stabilitet hos en numerisk metod kräver att dess
numeriska beroendeområde i varje punkt ska omfatta det analytiska
beroendeområdet.

Detta kriterium är bara ett nödvändigt villkor för stabiliteten. För ett
bevis hänvisar jag till LeVeque (1992). Kriteriet kan enkelt åskådlig-
göras med en figur i det endimensionella fallet. Ifall kriteriet är upp-
fyllt så kan det se ut som i Figur 3.
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Nu kan vi se att det är en väsentlig skillnad mellan flödesscheman och
semilagrangescheman vad gäller stabilitet. Eftersom en nod i ett
flödesschema under varje tidssteg endast påverkas av värdena i närlig-
gande noder så får vi ett begränsat numeriskt beroendeområde.  I
semilagrangeschemat beror beroendeområdet istället på rådande
vindförhållanden, vilket även gäller det analytiska beroendeområdet.
Resultatet blir att flödesschemat ofta kräver kort tidssteglängd för att
vara stabilt medan semilagrangeschemat inte har det kravet.

Antag nu att vi skulle ta för långa tidssteg i ett flödesschema så att
CFL-kriteriet inte är uppfyllt. Det som konkret händer där kriteriet
överträds är att storleken på masstransporten mellan noderna i något
tidssteg överskrider massorna som finns i beräkningsnoderna. Detta
kan leda till att mer massa subtraheras från en nod än som finns
tillgängligt just där. Vi får i så fall negativa halter på vissa ställen och
flödesberäkningen i nästa tidssteg urartar. Oftast börjar schemat att
oscillera, vilket betyder att vi får stora positiva halter i vissa noder och
negativa halter i andra.

I ett semilagrangeschema så minskar endast beräkningsnoggrann-
heten om vi använder för långa tidssteg.

t

x

u(xj,tm)

             Figur 3. Beroendeområde då CFL-kriteriet är uppfyllt.

= Markering av analytiskt beroendeområde.

  = Markering av numeriskt beroendeområde.
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1.6 Polproblemet

Som grund för globala simuleringar har SMHI tillgång till väderdata
med jordklotets latituder och longituder som grund för indelningen i
beräkningsnoder. Eftersom jordglobens longituder möts vid polerna
så blir avståndet mellan noderna inte konstant. Ju närmare polerna vi
kommer desto mindre blir nodavstånden, vilket illustreras i Figur 4.
Detta innebär problem för det flödesschema som SMHI tillämpar i sin
regionala modell idag. Eftersom en nod i ett flödesschema bara påver-
kas av halterna hos sina närmaste grannnoder så blir resultatet att det
numeriska beroendeområdet blir mycket litet vid polerna i jämförelse
med vid ekvatorn. Mycket korta tidssteg måste användas vid simuler-
ingarna för att försäkra sig om att CFL-kriteriet är uppfyllt i polom-
rådena.

Det är bland annat detta problem som har gjort att semilagrangemod-
eller är populära i globala simuleringar (Leslie,L & Purser,J. 1995).
Dessa modeller är ju inte begränsade av CFL-kriteriet. Nackdelen
med dem är att det krävs ett omfattande kalkyleringsarbete för att få
dem massbevarande. Något bra sätt för detta finns ännu inte pub-
licerat. En annan utväg för att komma förbi problemet är att ta bort ett
antal noder vid polerna (Rasch 1993). Detta angreppssätt fungerar väl
men programmeringen som krävs blir ganska omfattande. Ett tredje
sätt finns ifall endast begränsade kvantiteter föroreningar studeras och
kraven på beräkningsnoggrannhet inte är särskilt stor. Den modellen
kallas “partikel i låda” (Kaas mfl 1998). Vi diskretiserar då föroren-
ingarna till ett antal  partiklar som tillåts följa med luftströmmarna.
För att få stor beräkningsnoggrannhet krävs en fin diskretisering
vilket leder till långa datorberäkningar.

I detta projekt har vi bytt gitter och använt flödesformuleringen i
denna nya geometri. Det nya gittret valdes så att nodavstånden inte
varierar så mycket. Tillvägagångssättet påminner om Raschs ansats
med reduktion av antalet noder vid polerna (Rasch 1993).

Glesa noder

Tätt liggande noder

       Figur 4. Gitter baserat på latituder och longituder.
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2.0 Utformning av advektionsschema

2.1 Kravspecifikation

Följande krav ställdes på advektionsschemat som vi utvecklade:

1. Advektionsschemat skulle vara avsett för global simulering.

2. Massan av de ingående föroreningarna skulle bevaras.

3. Bevarandet i punkt 2 skulle inte leda till något ofysikaliskt mass-
flöde.

Det enklaste sättet att garantera punkt 2 vore att efter varje iteration
multiplicera alla beräkningsvärden med en faktor som återställer den
totala massan. I praktiken leder detta till att vi får ett flöde mellan
beräkningsnoder på långt avstånd vilket strider mot punkt 3. Istället
måste massbevarandet vara något som den numeriska metoden
garanterar.

Med ofysikaliskt massflöde i punkt 3 så menar vi även att spårämnen
inte ska kunna transporteras mot rådande vindriktning. Metoder som
kan innebära så kallad uppströms transport är mycket opålitliga. I
punkt 1 ingår dessutom goda numeriska egenskaper, som att kunna
återge molnkonturer och kunna hantera en bakgrundskoncentration.

Som kvalitetsmått har vi dels den mängd beräkningar som behövs för
att utföra ett advektionssteg och dels hur jämnt fördelade våra beräkn-
ingsnoder är. Fördelningen av beräkningsnoderna är intressant efter-
som vi vill ha beräkningsresultatet med någorlunda spridning.
Dessutom är vi inte beredda att bekosta extra beräkningsarbete på
onödigt tätt liggande noder.

2.2 Metodval

Under senare tid så har semilagrangemetoder vunnit alltmer popular-
itet vid global simulering. De flesta semilagrangeschemana används
utan krav på att vara massbevarande. Om vi önskar uppfylla detta
krav så kan vi gå tillväga på något av följande sätt (Leslie, L. &
Purser, J. 1995).

1. Skala om lösningen efter varje iterationssteg.

2. Använda massbevarande interpolationsalgoritmer.

Det första tillvägagångssättet leder till att halter på olika sidor av jord-
klotet blir beroende av varandra på ett onaturligt sätt. Det andra tillvä-
gagångssättet brukar istället resultera i beräkningstunga algoritmer,
speciellt om de använder sig av beräkningar i sfärisk geometri.
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På grund av svårigheterna med att få semilagrangeschemat massbev-
arande så användes i detta projekt ett flödesschema. För att undvika
polproblemet så valde vi ett beräkningsgitter med en relativt jämn
spridning av noderna. Eftersom indata är givet med latitud och longi-
tudindelning så måste interpolering utföras. Detta innebär att vi får
interpolationsfel som påverkar resultatet. Beräkningsarbetet för inter-
poleringen blir i alla fall inte så omfattande eftersom interpolations-
koefficienter kan sparas då gittret är fixt.

Förutom att det är massbevarande så är det även lätt att kontrollera
vad som sker i ett flödesschema. I ett semilagrangeschema så kan
beräkningsgittret bli deformerat under vindtransporten så att interpol-
ering omöjliggörs. Det är svårt att bestämma något villkor när detta
sker. I vårt flödesschema behöver vi bara se till att CFL-villkoret  är
uppfyllt i varje tidssteg för att garantera att algoritmen ska vara stabil.

Dessutom så kan det nämnas att det utvecklats scheman som är ett
mellanting mellan flödesmodeller och semilagrangemodeller. Ett
exempel presenteras av Hundsdorfer, W. & Spee, E. (1995). Något
problemfritt schema med sådana beräkningsalgoritmer har dock inte
publicerats.

2.3 Modellgitter

Detta projekt har vid nodindelningen utgått från likheterna mellan en
sfär och en kub. Genom att ersätta räta linjer på kuben med storcirklar
till sfären så får vi direkt en områdesindelning på sfären av en
områdesindelning på kuben. Med storcirklar menas cirklar på sfär-
ytan vars medelpunkt sammanfaller med sfärens centrum. Resultatet
har blivit att vi under programmeringen kunnat tänka oss att vi behan-
dlar advektion på en kub i stället för på ett klot om vi bara tar hänsyn
till vissa geometriska faktorer.

Det praktiska förfarandet vid indelningen i gitterpunkter på sfären
utgick från definitionen av tre stycken vinkelkoordinaterα, β ochϕ
på sfärytan. Geometrin framgår av Figur 5. Vinkelnα mäts vid longi-

tud0o och latitud0o, vinkelnβ mäts vid longitud90o och latitud0o

och slutligen vinkelnϕ mäts vid longitud0o och latitud90o. Bok-
stavenN i Figur 5 betecknar en godtycklig punkt på sfären och de

sträckade linjerna är storcirkelbågar med längder under180o. Längd-
kravet på bågarna beror på att vi vill göra vinklarna entydigt bestämda
i de flesta punkterna. Endast i de sex punkter med longituder och lati-

tuder som är multiplar av90o blir någon av vinkelkoordinaterna
obestämd.
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Vinkelspecifikationen innebär att varje punkt på sfären kan bestäm-
mas utifrån värdet på sina vinkelkoordinaterα, β ochϕ. Omvänt så är
däremot koordinaterna överbestämda då varje uppsättning av värden
påα, β ochϕ inte motsvarar någon punkt. Beroende på i vilket
område vi befinner oss så är en av vinklarna överflödig.

Definitionen på de sex delområden som ska ersätta kubsidorna blir
som följer,

1. Norra polområdet:-45o < α < 45o och-45o < β < 45o

2. Ekvatorområde,0o :  45o < β < 135o och-45o < ϕ < 45o

3. Ekvatorområde,90o : 45o < α < 135o och45o < ϕ < 135o

4. Ekvatorområde,180o : 225o < β < 315o och135o < ϕ < 225o

5. Ekvatorområde,270o : 225o < α < 315o och225o < ϕ < 315o

6. Södra polområdet:135o < α < 225o och135o < β < 225o

Dessa områden täcker tillsammans hela klotet. Med vinkelangivelsen
efter ekvatorområdena menas att respektive longitud skär området.
Indelningen illustreras i Figur 6. Rutnäten i denna figur ligger inom
respektive område.

N

               Figur 5. Koordinatvinklar i det nya gittret.

α

ϕ

β

(0o,0o)

(0o,90o)

(90o,0o)
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Fördelningen av beräkningsnoderna sker nu med jämn spridning med
hjälp av dessa vinkelkoordinater. I det första området så låter vi vin-
kelkoordinaterna för noderna vara

respektive

där n är ett heltal som anger gittrets storlek. Detta innebär attα -   och

β - vinkeln går från -(1-1/n)45o  till (1-1/n)45o.  Totalt får vi av denna

indelning n2 noder i det första delgittret. Motsvarande indelning görs i
resterande delområden. Hur latitud och longitud beräknas för noderna
framgår av Appendix 1. Detsamma gäller areor och sidor i beräkn-
ingsgittret. Samtliga noders positioner dån=7 framgår i Figur 7 och
nodernas positioner för samman i delområde 2 framgår av Figur 8.

Delomr. 1

Delomr. 2

                       Figur 6. Illustration av delområden.

Delomr. 4Delomr. 3

α 45o

n
-------- 2i n– 1–( ) i, 1…n= =

β 45o

n
-------- 2 j n– 1–( ) j, 1…n= =
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       Figur 7. Samtliga noder i gitter då n=7 (+ = nod).
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    Figur 8. Nodernas placering i område 2 då n=7 (+ = nod).
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I Figur 9 ser vi hur areor och sidlängder varierar i ett delgitter då
n=30. Klotets radie antar vi i denna figur vara1.

I diagrammet med sidlängder i Figur 9 så visas endast sidlängden i en
riktning i rutnätet. Sidlängden i den vinkelräta riktningen får vi

genom att rotera figuren90o. För att tolka referensriktningarna i detta
diagram är det lättast att jämföra med Figur 8. Med index1 och index2
i Figur 9 menas i Figur 8 till nodernas index i horisontal respektive
vertikal led med början i övre vänstra hörnet. Med sidlängder i Figur
9 menar vi i Figur 8 sidorna som är parallella med longituderna.

Som framgår av Figur 9 så varierar sidlängder och areor cirka10%
från medelvärdet. Detsamma gäller med annat antal noder. Vinklarna

i gittret varierar från60o till 120o, vilket är välkommet eftersom vin-

klar som avviker mycket från90o sänker noggrannheten i de numer-
iska flödesberäkningarna.

2.4 Flödesberäkning

Den metod vi använder för att beräkna flödet mellan noderna utgår
från en metod som studerats i en dimension av Hundsdorfer mfl
(1991). Då vi beräknar ett flöde över en sida så måste vi veta halten av
ämnet vid samma sida. För att få reda på denna halt så utför vi en
interpolation med hjälp av ett antal närliggande noder.
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            Figur 9. Areor och sidor för celler i ett delgitter.
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Genom att utföra olika noggranna interpolationer så får vi metoder
med olika ordning på det lokala trunkeringsfelet. Kort sagt är det
lokala trunkeringsfelet ett mått på hur väl det numeriska schemat upp-
fylls av den analytiska lösningen. Trunkeringsfelets ordning är ett
mått på trunkeringsfelets variation med tidssteglängden. En definition
av trunkeringsfelet finns i LeVeque (1992), där även vissa karaktäris-
tiska särdrag härleds utifrån detta mått. Det viktigaste av dessa
särdrag är hur variationer i den analytiska lösningen återges. En
numerisk metod med ett trunkeringsfel av första ordningen tenderar
att jämna ut lösningen, medan en metod med ett trunkeringsfel av
högre ordning ger en oscillerande lösning. Detta illustreras i Figur 10
och Figur 11. Den numeriska lösningen ska i dessa figurer återge en
diskontinuitet. Lösningen i Figur 10 säges vara diffusiv medan lösnin-
gen i Figur 11 kallas dispersiv.

−100 −80 −60 −40 −20 0 20 40 60 80
1

1.5

2

Figur 10. Diffusiv numerisk lösning av en 1:sta ordningens metod.

Numerisk lösning

      Analytisk lösning
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Analytisk lösning

Numerisk lösning

 Figur 11. Dispersiv numerisk lösning av en 2:ra ordningens metod.
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I våra simuleringar vill vi undvika oscillationer eftersom de kan leda
till att de numeriska algoritmer som simulerar de övriga spridnings-
processerna ger helt felaktiga resultat. Speciellt känsliga är de algorit-
mer som beskriver kemiska reaktioner. I vårt fall använder vi därför
en metod som har första ordningens trunkeringsfel då halten har
kraftig variation och tredje ordningens trunkeringsfel då halten vari-
erar måttligt. Övergången mellan de olika ordningstalen på trunker-
ingsfelet sker gradvis på ett sådant sätt att kraftiga variationer återges
utan oscillation och så att vi alltid har liten diffusion.

Antag att vi vill beräkna flödet genom sidan mellan nodi och i+1, och
att i-1, i, i+1 ochi+2  är en följd av noder. I en dimension så lyder det
steg för steg schema för metoden som föreslås av Hundsdorfer (1991)
som följer

1. Benämn halterna i respektive nod som index anger förwi-1, wi,
wi+1 ochwi+2.

2. Benämn vinden i respektive nodui ochui+1.

3. Beräkna medelvärdetua=(ui+ui+1)/2.

4. Låt rp=(wi+1-wi)/(wi-wi-1) ochrm=(wi+1-wi)/(wi+2-wi+1).

5. Definiera funktionenH(r)=max(0,min(2r, min(2, 1/3+2r/3))).

6. Låt Hp=H(r p) ochHm=H(r m).

7. Låt Fp=ua(wi+Hp(wi-wi-1)/2) ochFm=ua(wi+1+Hm(wi+1-wi+2)/2).

8. FlödetF blir F= max(ua,0) Fp + min(ua,0) Fm.

I vanliga fall vid användande av flödesscheman i två dimensioner så
tillämpas en endimensionell metod omväxlande i de båda dimension-
erna. I vårt fall utgår vi från ett kubliknande beräkningsgitter och
utför därför en uppdelning av beräkningen i tre steg, som framgår av
Figur 12. I första steget så passerar vi områdena 2, 3, 4 och 5, i andra
steget så passerar vi områdena 1, 3, 6 och 5 medan vi i tredje steget
passerar områdena 1, 2, 6 och 4. I alla tre stegen så går vi runt kuben
ett varv. Resultatet blir att vi passerar varje delyta två gånger i vinkel-
räta riktningar.
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Figur 13 illustreras samma sak som Figur 12, fast kubens sidor visas
bredvid varandra i ett tvådimensionellt plan. Numreringen av
områdena refererar till den indelning som gjordes i avsnitt 2.3. Andra
sätt att veckla ut kuben är möjliga, men modellen i figur 13 var den
som valdes i implementeringen.

                 Figur 12. Flödesriktningar hos den  numeriska metoden på en kub.
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steg 2

steg 3

område 1

område 2 område 3 område 4 område 5

område 6

steg 1

steg 2steg 3

 Figur 13. Tvådimensionell illustration av uppdelningen i advektionssteg.
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3.0 Implementering

3.1 Programmeringsspecifika detaljer

Modellen implementerades först i Matlab för att sedan programmeras
om i Fortran. Matlabfilerna inkluderas i Appendix 2 i denna rapport.
Eftersom matlabprogrammen enbart var gjorda som förlaga till for-
tranprogrammen, så har matlabs förmåga att hantera matriser inte
utnyttjats fullt ut.

Tidsåtgången för Matlab på en Sun Sparc 10 var ungefär5 ms per nod
och iteration, medan den blev minst20 gånger mindre i fortranpro-
grammet. För att underlätta ändringar så skapades programmet med
ett stort funktionsdjup, dvs enkla funktioner har definierats för att
ändringar endast ska behöva göras på ett ställe. Detta sänker has-
tigheten eftersom funktionsanrop tar tid att administrera för datorn.

Programspråket Fortran är valt på grund av att SMHI’s tidigare pro-
gram är skrivna i detta språk. Huvudsakligen har SMHI använt sig av
Fortran 77 medan projektet utfördes i Fortran 90. Anledningen till att
Fortran 90 valdes är att det förenklar matrishantering och att program-
men endast kräver små modifikationer för att kunna köras på datorer
med parallellprocessorer. Den modell vi utvecklade är nämligen väl
lämpad för parallell beräkning.

SMHI’s lokala modell för föroreningsspridning, MATCH-modellen,
består av flera olika subrutiner. På grund av denna indelning behövde
vi endast ändra den subrutin som hanterade vindflöde då vi gjorde
modellen global.

3.2 Inläsning av data

För att få data i det nya gittret så var vi tvungna att interpolera väder-
data från longitud- latitudgittret. Vi använde för enkelhetens skull lin-
jär interpolering för detta ändamål. De globala väderdata som
användes var framtagna av ECMWF, the European Centre of Medi-
umrange Weather Forecasts. Upplösningen av dessa data i longitud

och latitud var ungefär1o. Tyvärr har det av tidsskäl inte varit möjligt
att infoga några simuleringar med verkliga data i denna rapport.
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4.0 Test

4.1 Funktionalitetstest

För att testa advektionsschemats funktion så använde vi ett idealiserat
vindfält. Vi utnyttjade ett rotationsfält från mekanikenw x r, därr
anger en ortsvektor,x kryssprodukt ochw en vinkelhastighet.Vind-
fältet valdes då det är ickedivergent och saknar vertikal vind mellan
olika luftlager.  Vi låter i fortsättningenu ange östlig vind ochv nord-
lig vind. Ifall maximala vindhastigheten är1 m/s och om vi väljer att
rotationsfältet ska ha centrum vid longitudenγ och latitudenη så blir

u = - sin(γ) cos(η) sin(la) sin(lo) + cos(la) sin(η) +
 - cos(γ) cos(η) sin(la) cos(lo)

v = cos(γ) cos(η) sin(lo) - sin(γ) cos(η) cos(lo)

där la ochlo anger latitud och longitud för den position i vilken vi
beräknar vinden. Figur 14 visar ett sådant vindfält med rotationscen-

trum i longitud 0o och latitud0o.
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                  Figur 14. Idealiserat ickedivergent vindfält.
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Vi använder även idealiserade initialvillkor på föroreningshalten. Vi
har en bakgrundshalt med storleken1 och ett cirkulärt moln med
halten 10. Se Figur 15 nedan.

Ett hundratal iterationer sker utan problem och resultatet blir vad man
förväntar sig. I Figur 16 så ser vi hur molnet ser ut att expandera då
det närmar sig polen. Här är antalet beräkningsnoder3750 och

vindens rotationscentrum ligger vid longituden0o och latituden0o.
Figur 16a visar resultatet efter120 iterationer, Figur 16b efter150
iterationer, Figur 16c efter314 iterationer och Figur 16d efter628
iterationer då molnet återvänt till sin ursprungsposition efter ett varv.
Halten i molnet har inte påverkats under denna advektion. Det enda
som påverkats är kanterna på molnet som har blir avrundade. Figur 17
visar istället resultatet om vindens rotationscentrum ligger vid longi-

tuden0o och latituden45o. Detta innebär att molnet under ett varv
runt globen passerar fyra av de åtta punkterna där tre delgitter möts.
Figur 17a visar resultatet efter100 iterationer medan Figur 17b visar
resultatet efter628 iterationer då molnet passerat ett varv kring
globen.
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                Figur 15. Initialvillkor på föroreningshalten.
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           Figur 16a. Transport över polen efter 120 iterationer.
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           Figur 16b. Transport över polen efter 150 iterationer.
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         Figur 16c. Transport över polen efter 314 iterationer.
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       Figur 16d. Transport över polen efter 628 iterationer
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När schemat infogades i SMHI’s MATCH-modell så fick vi även möj-
lighet att åskådliggöra resultatet på en sfär. Figur 18 visar resultatet
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     Figur 17a. Transport över gitterhörn efter 100 iterationer.
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   Figur 17b. Transport över gitterhörn efter 628 iterationer.
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efter 12 iterationer med samma idealiserade initialvillkor som i testet
ovan. Endast skalorna har ändrats, så klotets radie är här 6400 km,
vindhastigheten 40 m/s och tidsteget 15 minuter. Det skuggade områ-
det markerar ett område med högre föroreningshalt. Antalet noder var
5400. Dessutom så visar denna figur de olika delgittren och vindfältet.

4.2 Prestandatest

I figur 19 så har vi ökat antalet iterationer till30000. Molnet går unge-
fär 100 varv kring jordklotet och körningen motsvarar en verklig
simulering under en period av10 år. Antalet noder är5400 och

vindens rotationscentrum ligger vid longituden0o och latituden45o.
Detta innebär att föroreningsmolnet under varje varv passerar fyra av
de åtta gitterhörnen. Dessa punkter vållar inget problem i mindre
körningar, men dessa punkter är mest intressanta om advektionssche-
mat ska testas med avseende på prestanda. Anledningen är att gittrets

vinklar avviker som mest från90o i dessa punkter. I denna simulering
valdes halten i molnet till10och bakgrundskoncentrationen till 1.
Slutresultatet blev att molnets halt minskat till7,5 och bakgrund-
shalten varierar mellan0,8 och1,4.

                   Figur 18.  Schemat infogat i MATCH-modellen.
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Dessa resultat är godtagbara i jämförelse med andra modeller och de
krav vi ställer på schemat. De testfall som studerats är vanligt före-
kommande i utvärderingar av advektionsscheman, så jämförelser kan
tillexempel göras med Rasch (1993). Speciellt så är konturerna på
molnet fortfarande väldefinierade och bakgrundskoncentrationen
innebär inga problem för det nya schemat..

Beräkningsbördan för varje nod per iteration är ungefär50 flyttals-
operationer. Detta är mycket lite i jämförelse med semilagrangeme-
toder. Anledningen är att vi under iterationerna inte behöver utföra
några beräkningar med hjälp av sfärisk trigonometri. Den hänsyn vi
måste ta till att beräkningarna utförs på en krökt yta påverkar bara ini-
tieringen av programmet då geometrin beräknas. I ett semilagrange-
schema måste vi istället ta hänsyn till ytans krökning under
itereringen.
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5.0 Slutsatser

5.1 Utvärdering

Ett numeriskt schema har framställts för att simulera global transport
av spårämnen. Teori och test visar att schemat uppfyller de mål som
ställts i kravspecifikationen. Målsättningen var att schemat skulle vara
massbevarande, beräkningseffektivt och ha goda beräkningsegenska-
per. Med det sistnämda menas bland annat att schemat ska kunna
hantera en bakgrundskoncentration och kunna återge molnkonturer
väl.

Kravspecifikationens mål var givna för att göra schemat användbart i
långa simuleringar. En annan god egenskap hos det nya schemat är att
noderna är geografiskt någorlunda jämnt fördelade vilket leder till
ungefär samma noggrannhet i resultatet över hela globen.

En nackdel med detta schema är att indexeringen är besvärlig att
hantera. Detta gör det svårare att skapa interpolationsalgoritmer mel-
lan detta och andra sorters gitter. En annan nackdel är att meterolo-
giska data, såsom vinddata, inte är tillgängliga på detta gitter, och
måste därför interpoleras till modellgittret under körning. Denna
interpolering leder till sämre noggrannhet i resultatet.

5.2 Utvecklingsområden

I detta projekt har vi testat ett flödesschema i ett nytt gitter. Den
metod för flödesberäkning som vi använder är skapad för endimen-
sionellt flöde, så för att utföra flödesberäkning på sfärytan så måste
metoden användas omväxlande i olika riktningar. De test vi utfört
visar att detta fungerar väl, men den matematiska grunden för detta
har inte studerats. De matematiska satser som publicerats om flödes-
scheman använder sig dessutom oftast av ett gitter i form av ett rätvin-
kligt och ekvidistant rutnät. Något bevis för att vårt schema verkligen
konvergerar eller någon härledning för hur geometrin ska påverka
flödena har inte påträffats.

För att förbättra schemat är det även nödvändigt att ägna koncentra-
tion åt interpoleringen mellan modellgittret och det gitter i vilket
väderdata är givna. Speciellt så vore det intressant att ha massbevar-
ande interpolationsalgoritmer då halter interpoleras.
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7.0 Appendix 1. Geometriska härledningar

7.1 Sfärisk trigonometri

Istället för linjer arbetar arbetar man på en sfärisk yta med storcirklar,
dvs cirklar vars medelpunkt sammanfaller med klotets. Med en
sträcka menas ett storcirkelsegment och med längden av en sådan
sträcka menas den vinkeln vilken den upptar sett från sfärens cen-
trum. Vinkeln mellan två sträckor avser den vinkel som bildas mellan
de två planen i vilka storcirkelsegmenten ligger.

Vid arbete med latituder och longituder bör två saker observeras. Dels
så är latituderna inga storcirklar och dels så mäts latitud från ekvatorn
till skillnad från den  sfäriska koordinatenθ som mäts från nordpolen.

Vinklar och sidor i följande satser definieras i Figur 20. Formlerna är
bland annat publicerade av Karush (1985).

  Triangelarea. Ifall vinklarnaA,B ochC mäts i radianer och radien på
klotet ärR så är arean för triangeln

R2(A + B + C -π)

Area av en fyrhörning med hörnvinklarnaA, B, C och D blir på mots-
varande sätt

R2(A + B + C +D - 2π)

A

C

B a

c

b

                                  Figur 20. Sfärisk triangel.
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om hörnvinklarna kallasA,B,C ochD.

  Sinussatsen.Sinussatsen för sfäriska trianglar lyder

sina / sinA= sinb / sinB = sinc / sinC

  Cosinussatsen.Cosinussatsen finns i två versioner. En för sidorna,

cosc = cosa cosb + sina sinb cosC

och en för vinklarna

cosC = -cos A cos B + sinA sinB cos c

  Rätvinkliga trianglar.Om C en rät vinkel så kan följande formler
härledas av de ovan.

sina   =   sinA sinc   =   tanb cotB

sinb   =   sinB sinc   =   tan a cotA

cosA   =   cosa sinB   =   tan b cotc

cosB   =   cosb sinA   =   tana cotc

cosc   =   cosa cos b   =   cot A cotB

7.2 Nodplacering

I detta avsnitt härleds longitud- och latitudkoordinaterna för de nya
noderna. Koordinatbeteckningen (lo,la) betecknar i detta avsnitt
punkten på klotet med longitudenlo och latitudenla. Enheten för lati-
tud och longitud är grader.
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7.2.1 Polgitter

Vi ska nu bestämma nodpunkterna den del av gittret som befinner sig
kring nordpolen. Gittret kring sydpolen beräknas på samma sätt.

I Figur 21 ovan representerarN den nodpunkten som vi söker latitud

och longitud för. De övriga punkterna ärA=(0o,0o), B=(90o,0o) och

C=(0o,90o), såAB=AC=BC=90o. Om vi finner de sfäriska koordina-
ternaϕ ochθ så har vi löst problemet eftersom longituden och latitu-

den för nodenN då ärϕ respektive90o- θ.

Nodernas positioner bestäms av vinklarnaα ochβ . I polgittret

begränsas dessa vinklar mellan-45o och+45o, så vi får noder med
någorlunda jämn separation om vi väljer

och

ϕ

θ

α
β

A B

C

N

                   Figur 21. Figur för nodberäkning vid polen.

α 45o

n
-------- 2i n– 1–( ) i, 1…n= =

β 45o

n
-------- 2 j n– 1–( ) j, 1…n= =
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I triangelnANB känner vi nu till två vinklar och en sida, vinklarna

A=90o-α ochB=90o-β  respektive sidanAB=90o.    Med hjälp av
cosinussatsen  för  vinklar  kan  vi räkna ut  vinkeln vidN,  vi får

eftersomAB=90o

N = arccos(-cos(A)cos(B))

Med hjälp av sinussatsen kan vi nu beräkna sidanAN,

sin(AN)/sin(B)=sin(AB)/sin(N)=1/sin(N)

eftersomAB var90o. Nu kan vi studera triangelnACN och finnaϕ och
θ. Vi känner från ovan till storleken på sidanAN. Dessutom vet vi att

sidan AB är90o och att vinkelnA ärα. Cosinussatsen ger nuθ och
sedan får viϕ med hjälp av sinussatsen.

7.2.2 Ekvatoriellt gitter

I detta avsnitt härleds nodernas koordinater i det delgitter som ligger

kring punkten(0o,0o). Noderna i delgittren kring(90o,0), (180o,0)

och(270o,0) härleds på samma sätt.

I Figur 22 ärA punkten(0,0o), B punkten(90o,0) ochC punkten

(0o,90o). Detta ger direktAB=AC=BC=90o. N representerar den nod
som vi ska finna koordinaterna för. Vinklarnaϕ ochβ får vi på samma
sätt som i härledningen av polgittret genom uttrycken

A

C

B

N

ϕ

β

                   Figur 22. Figur för nodberäkning vid ekvatorn.
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Ur figuren ser vi att nodens longitud ärϕ och och dess latitud är90o-
CN. Storleken på sträckanCN finner vi genom att studera triangeln

CNB. I denna triangel känner vi till vinklarnaC=90o-ϕ  ochB=90o -β
samt sidanBC=90o. EftersomBC är just90o så ger cosinussatsen vin-
keln vidN till

N= arccos(-cos(B)cos(C))

SidanCN får vi därefter med hjälp av sinus eller cosinussatsen.

7.3 Cellareor och sidor

I detta avsnitt visas hur vi beräknar areorna och sidorna i gittret. Efter-
som de sex delgittren är identiska så behöver vi bara beräkna de areor
som finns i gittret kring nordpolen.

Låt därför i Figur 23 som vid polgitterberäkningenA=(0o,0o),

B=(90o,0o) ochC=(0o,90o). Antag att nodernaN1,N2,N3 ochN4 är

ϕ 45o

n
-------- 2i n– 1–( ) i, 1…n= =

och

β 45o

n
-------- 2 j n– 1–( ) j, 1…n= =

N4

N2 N3
N1

A B

C

                   Figur 23. Figur för area och sidberäkning.

A

N1

N4

C

B

N3N2
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hörnpunkter i en cell. Då vi härledde koordinaterna för detta gitter så
fann vi ett uttryck för vinklarna vidN1,N2,N3 ochN4. Med hjälp av
dessa och areaformeln för en fyrhörning så får vi arean till

πR2( N1+(180-N2)+(180- N3 )+N4-360)/180 =

= πR2( N1 -N2 -N3 +N4 ) /180

Med hjälp av dessa nodvinklar är det även enkelt att finna sidorna i
gittret. I triangelnAN1N2 känner vi till alla vinklar.N1 ochN2 känner

vi sedan tidigare ochA=90o/n. Vi kan därför använda cosinussatsen
för att bestämma sträckanN1N2.

7.4 Vindprojektioner

Nu härleds en formel för den ortogonala vindprojektionen mot en
storcirkel. Den storcirkel vi studerar här är den som går genom punk-

terna(0o,0o) och(180o,0o) samt den punkt i vilken vi söker projektio-
nen. Dessutom begränsar vi oss till området med en longitud mellan

0o och180o samt en latitud mellan0o och90o. Övriga områden och
storcirklar kan studeras på samma sätt. De givna vindarna noterasu
ochv. u-vinden går mot öster ochv-vinden går mot norr.

I figur 24 ärw den vindkomposant som vi söker. Denna komposant är
vinkelrät mot storcirkeln som passerar genom punkterna A, C och D.

PunkternaA, D ochE betecknar(0o,0o), (180o,0o) respektive(0o,90o).

A B D

C

γ

w

       Figur 24. Beräkning av vindprojektionskoefficienter.

E
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PunktenC är den punkt som vi söker projektionen i och vi låter den få

koordinaterna(lo,la). Koordinaterna för punktenB är (lo,0o). I tri-
angelnABC så känner vi till storleken på sidornaAB=lo ochBC=la.

Dessutom är vinkelnB = 90o. Formlerna för rätvinkliga trianglar i
Appendix 1.1 ger nu

C = arccot( sin(BC) / tan(AB))

Nu får vi vinkelnγ=180o-C, och vindprojektionen blir

w = u cos(γ) + v sin(γ) = -u cos(C) + v sin(C)
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8.0 Appendix 2. Matlabprogram

Nedan följer de program som användes i matlabsimuleringarna.
Anledningen är att demonstrera hur implementeringen utfördes. Jag
har separerat de program som befattar sig med geometrin, vindkalky-
leringar och advektion. Huvudprogrammet kommer sist.

8.1 Geometrikalkyleringar

8.1.1 geom.m

function [area,sid]=geom(n)

% Denna funktion beräknar de sidor och

% areor som behövs i advektionsrutinen.

radie=1;        % Normerad jordradie

for i=1:n+1

        for j=1:n+1

          excess(i,j)=acos(-cos(3*pi/4-pi/(4*n)*(2*i-2))* ...

                        cos(pi/4+pi/(4*n)*(2*j-2)));

        end

end

for i=1:n

        for j=1:n

        E1=excess(i,j);

        E2=excess(i+1,j);

        sd(i,j)=radie*acos((cos(pi/(2*n))-cos(E1)*cos(E2))/ ...

                        (sin(E1)*sin(E2)));

        end

end

sid=[sd sd sd sd];

for i=1:n

        for j=1:n

        E1=excess(i,j);

        E2=excess(i+1,j);

        E3=excess(i,j+1);

        E4=excess(i+1,j+1);

        ar(i,j)=abs(E1-E3-E2+E4)*radie^2;

        end

end

area=[ar ar ar ar];
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8.1.2 ekvgrid.m

function [Lat,Long]=ekvgrid(n)

% Denna funktion beräknar gitter

% för norra polområdedet. (Område 1.)

for i=1:n

for j=1:n

        a=pi/(4*n)*(n+1-2*i);

        b=pi/(4*n)*(-n-1+2*j);

Long(i,j)=b;

FI = acos(-sin(b)*sin(a));

Lat(i,j)=acos((sin(a)+sin(b)*cos(FI))/ ...

      (cos(b)*sin(FI)));

end

end

% Omvandling till grader

Lat=90*ones(n,n)-180/pi*Lat;

Long=mod(180/pi*Long,360);

8.1.3 polgrid.m

function [Lat,Long]=polgrid(n)

% Denna funktion beräknar gitter

% för ekvatorialområdet kring

% 0-longituden. (Område 2.)

for i=1:n

for j=1:n

a=pi/(4*n)*(-n-1+2*i);

b=pi/(4*n)*(-n-1+2*j);

if (2*i==n+1) | (2*j==n+1)

 Lat(i,j)=abs(a+b);

 if (2*j < n+1)

  Long(i,j)=3*pi/2;

 elseif (2*j > n+1)

  Long(i,j)=pi/2;

 elseif (2*i < n+1)

  Long(i,j)=pi;

 elseif (2*i >= n+1)

  Long(i,j)=0;

 end

else

 FI = acos(-sin(b)*sin(a));
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 Lat(i,j)=acos( cos(b)*cos(a)/sin(FI) );

 if (2*j > n+1)

  Long(i,j)=acos((cos(b)/sin(FI)-cos(a)*cos(Lat(i,j)))/ ...

         (sin(a)*sin(Lat(i,j))));

 else

  Long(i,j)=2*pi-acos((cos(b)/sin(FI)-cos(a)*cos(Lat(i,j)))/ ...

         (sin(a)*sin(Lat(i,j))));

 end

end

end

end

% Omvandling till grader

Lat=90*ones(n,n)-180/pi*Lat;

Long=mod(180/pi*Long,360);

8.1.4 nod.m

function [delgrid,index1,index2]=nod(long,lat,n)

% Funktion som bestämmer vid vilken ny nod

% som ligger närmast punkten (long,lat).

if (long == 0) & (lat == 0)

delgrid=2;

index1=floor((n+1)/2);

index2=floor((n+1)/2);

elseif (long == 90) & (lat == 0)

delgrid=3;

index1=floor((n+1)/2);

index2=floor((n+1)/2);

elseif (long == 180) & (lat == 0)

delgrid=4;

index1=floor((n+1)/2);

index2=floor((n+1)/2);

elseif (long == 270) & (lat == 0)

delgrid=5;

index1=floor((n+1)/2);

index2=floor((n+1)/2);

else

v1 = long;

arg = max(-1,min(1,cos(pi*lat/180)*cos(pi*long/180)));

x = acos(arg);

if x == 0

arg = 1

else

arg = max(-1,min(1,sin(pi*lat/180)/sin(x)));

end
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v2 = 180/pi*acos(arg);

arg = max(-1,min(1,cos(pi*lat/180)*sin(pi*long/180)));

x = acos(arg);

if x == 0

arg = 1

else

arg = max(-1,min(1,sin(pi*lat/180)/sin(x)));

end

v3 = 180/pi*acos(arg);

if (long > 180)

v2 = -v2;

end

if (long < 90) | (long > 270)

v3 = -v3;

end

if (abs(v2) < 45) & (abs(v3) < 45)

delgrid=1;

index1=ceil(n*(45-v3)/90);

index2=ceil(n*(v2+45)/90);

elseif (abs(v2) > 135) & (abs(v3) > 135)

delgrid=6;

index1=ceil(n*(mod(-v2,360)-135)/90);

index2=ceil(n*(mod(v3,360)-135)/90);

elseif (abs(v1-90) < 45) & (abs(v2-90) < 45)

delgrid=3;

index1=ceil(n*(v2-45)/90);

index2=ceil(n*(v1-45)/90);

elseif (abs(v1-180) < 45) & (abs(v3-90) < 45)

delgrid=4;

index1=ceil(n*(v3-45)/90);

index2=ceil(n*(v1-135)/90);

elseif (abs(v1-270) < 45) & (abs(v2+90) < 45)

delgrid=5;

index1=ceil(n*(-v2-45)/90);

index2=ceil(n*(v1-225)/90);

elseif ((v1 < 45) | (v1 > 235)) & (abs(v3+90) < 45)

delgrid=2;

index1=ceil(n*(-v3-45)/90);

index2=ceil(n*(mod(v1+45,360)/90));

else

disp('error nod')

end

end
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8.2 Vindkalkyleringar

8.2.1 vind.m

function [u,v]=vind(long,lat)

% Rotationsvindfält i lat-long gitter. Vinden

% definieras i meter per sekund vertikalt mot

% latitud respektive longitud. Maximal

% vindhastighet är 1 m/s.

alfa=0; % Rotationscent. longitud

beta=0; % Rotationscent. latitud

u=(-sin(pi/180*alfa)*cos(pi/180*beta)*sin(pi/180*lat)*sin(pi/180*long)+ ...

   cos(pi/180*lat)*sin(pi/180*beta)- ...

   cos(pi/180*alfa)*cos(pi/180*beta)*sin(pi/180*lat)*cos(pi/180*long));

v=(cos(pi/180*alfa)*cos(pi/180*beta)*sin(pi/180*long)- ...

   sin(pi/180*alfa)*cos(pi/180*beta)*cos(pi/180*long));

8.2.2 nyvind16.m

function [v16]=nyvind16(Lat,Long)

% Ger vindprojektioner i nya gittret

% för advektionsrutinen över områdena

% 2, 3, 4 och 5.

[r,k]=size(Lat);

for i=1:r

for j=1:k

  lat=Lat(i,j);

  long=Long(i,j);

  long=mod(long,360);

  [u,v]=vind(long,lat);

    v16(i,j)=u;

end

end

8.2.3 nyvind24.m

function [v24]=nyvind24(Lat,Long)

% Ger vindprojektioner i nya gittret

% för advektionsrutinen över områdena

% 1, 3, 5 och 6.

[r,k]=size(Lat);
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for i=1:r

for j=1:k

  lat=Lat(i,j);

  long=Long(i,j);

  long=mod(long,360);

  [u,v]=vind(long,lat);

  if (long == 0) | (long == 180) | (long == 360)

    A=0;

  elseif (long == 90) | (long == 270)

    A=90;

  elseif (lat == 0)

    A=90;

  elseif (360 > long) & (long > 0)

    A1=180/pi*acot(sin(pi/180*abs(lat))/tan(pi/180*long));

    A=mod(A1,180);

  else

    disp('Error nyvind24');

  end

  if long<180

    v24(i,j)=-(-sign(lat)*cos(pi/180*A)*u+sin(pi/180*A)*v);

  else

    v24(i,j)=(-sign(lat)*cos(pi/180*A)*u+sin(pi/180*A)*v);

  end

end

end

8.2.4 nyvind35.m

function [v35]=nyvind35(Lat,Long)

% Ger vindprojektioner i nya gittret

% för advektionsrutinen över områdena

% 2, 3, 4 och 5.

[r,k]=size(Lat);

for i=1:r

for j=1:k

  lat=Lat(i,j);

  long=Long(i,j);

  long=mod(long,360);

  [u,v]=vind(long,lat);

  if (long == 90) | (long == 270)

    A=0;

  elseif (long == 0) | (long == 180) | (long == 360)
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    A=90;

  elseif (lat == 0)

    A=90;

  elseif (360 > long) & (long > 0)

    A1=180/pi*acot(-sin(pi/180*abs(lat))/cot(pi/180*long));

    A=mod(A1,180);

  else

    disp('Error nyvind35');

  end

  if (long >= 90) & (long < 270)

    v35(i,j)=(-sign(lat)*cos(pi/180*A)*u+sin(pi/180*A)*v);

  else

    v35(i,j)=-(-sign(lat)*cos(pi/180*A)*u+sin(pi/180*A)*v);

  end

end

end

8.3 Advektionskalkyleringar

8.3.1 flode.m

function [F]=flode(vind,wm2,wm1,w0,wp1,wp2)

% Flode beräknar flödet mellan två delområden

% Tredje ordningens metod används.

if w0==wm1

r=Inf;

else

      r=(wp1-w0)/(w0-wm1);

end

if wp1==wp2

s=Inf;

else

s=(wp1-w0)/(wp2-wp1);

end

Kr=1/3+2*r/3;

Ks=1/3+2*s/3;

FIr=max(0,min(2*r,min(2,Kr)));

FIs=max(0,min(2*s,min(2,Ks)));

Fp=(w0+0.5*FIr*(w0-wm1));

Fm=(wp1+0.5*FIs*(wp1-wp2));

F=max(vind,0)*Fp+min(vind,0)*Fm;
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8.3.2 initq.m

function [Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6]=initq(n)

% Initierar föroreningsdata. Här initieras

% ett sfäriskt moln i område 3 med halt 5

% och en bakgrundskoncentration med halt 1.

[area,sid]=geom(n);

Q1=area(1:n,1:n);

Q2=Q1; Q3=Q1; Q4=Q1; Q5=Q1; Q6=Q1;

for i=1:n

for j=1:n

if (i-n/2)^2+(j-n/2)^2<n^2/50

Q3(i,j)=5*Q3(i,j);

else

Q3(i,j)=Q3(i,j);

end

end

end

8.3.3 advsteg16.m

function [dQ2,dQ3,dQ4,dQ5]=advsteg16(Q2,Q3,Q4,Q5,vind,n,dt,area,sid);

% Denna funktion utför advektion över delområdena 2, 3, 4 och 5.

% Vind och haltmatriser i detta advektionssteg

vind=0.5*( vind + [ vind(:,2:4*n) vind(:,1) ] );

Q=[Q2 Q3 Q4 Q5];

% Flödesberäkning i första kolonnen

for i=1:n

wm2=Q(i,4*n-1)/area(i,4*n-1);

        wm1=Q(i,4*n)/area(i,4*n);

        w0=Q(i,1)/area(i,1);

        wp1=Q(i,2)/area(i,2);

        wp2=Q(i,3)/area(i,3);

    F(i,1)=flode(vind(i,1),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

% Andra kolonnen

for i=1:n

        wm2=Q(i,4*n)/area(i,4*n);

        wm1=Q(i,1)/area(i,1);

        w0=Q(i,2)/area(i,2);

    wp1=Q(i,3)/area(i,3);

    wp2=Q(i,4)/area(i,4);

   F(i,2)=flode(vind(i,2),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end
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% Inre kolonner

for j=3:(4*n-2)

for i=1:n

        wm2=Q(i,j-2)/area(i,j-2);

        wm1=Q(i,j-1)/area(i,j-1);

        w0=Q(i,j)/area(i,j);

        wp1=Q(i,j+1)/area(i,j+1);

        wp2=Q(i,j+2)/area(i,j+2);

   F(i,j)=flode(vind(i,j),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

end

% Nästsista kolonnen

for i=1:n

wm2=Q(i,4*n-3)/area(i,4*n-3);

    wm1=Q(i,4*n-2)/area(i,4*n-2);

        w0=Q(i,4*n-1)/area(i,4*n-1);

        wp1=Q(i,4*n)/area(i,4*n);

        wp2=Q(i,1)/area(i,1);

   F(i,4*n-1)=flode(vind(i,4*n-1),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

% Sista kolonnen

for i=1:n

wm2=Q(i,4*n-2)/area(i,4*n-2);

        wm1=Q(i,4*n-1)/area(i,4*n-1);

        w0=Q(i,4*n)/area(i,4*n);

        wp1=Q(i,1)/area(i,1);

    wp2=Q(i,2)/area(i,2);

    F(i,4*n)=flode(vind(i,4*n),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

% Uträkning av nya Q

for i=1:n

for j=2:4*n-1

        Q(i,j)=Q(i,j)+ ...

          dt*(sid(i,j)*F(i,j-1)-sid(i,j+1)*F(i,j));

end

        Q(i,1)=Q(i,1)+ ...

          dt*(sid(i,1)*F(i,4*n)-sid(i,2)*F(i,1));

        Q(i,4*n)=Q(i,4*n)+ ...

          dt*(sid(i,4*n)*F(i,4*n-1)-sid(i,1)*F(i,4*n));

end

% Inkrementella förändringar

dQ2=Q(:,0*n+1:1*n)-Q2;

dQ3=Q(:,1*n+1:2*n)-Q3;

dQ4=Q(:,2*n+1:3*n)-Q4;

dQ5=Q(:,3*n+1:4*n)-Q5;
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8.3.4 advsteg24.m

function [dQ1,dQ3,dQ6,dQ5]=advsteg24(Q1,Q3,Q6,Q5,vind,n,dt,area,sid);

% Denna funktion utför advektion över delområdena 1, 3, 5 och 6.

% Vind och haltmatriser i detta advektionssteg

vind=0.5*(vind + [ vind(2:4*n,:); vind(1,:) ]);

Q=[rot90(Q1,-1); Q3; rot90(Q6,2); rot90(Q5,2);];

% Första raden

for i=1:n

    wm2=Q(4*n-1,i)/area(i,4*n-1);

        wm1=Q(4*n,i)/area(i,4*n);

        w0=Q(1,i)/area(i,1);

        wp1=Q(2,i)/area(i,2);

    wp2=Q(3,i)/area(i,3);

   F(1,i)=flode(vind(1,i),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

% Andra raden

for i=1:n

        wm2=Q(4*n,i)/area(i,4*n);

        wm1=Q(1,i)/area(i,1);

        w0=Q(2,i)/area(i,2);

    wp1=Q(3,i)/area(i,3);

    wp2=Q(4,i)/area(i,4);

    F(2,i)=flode(vind(2,i),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

% Inre rader

for j=3:(4*n-2)

for i=1:n

    wm2=Q(j-2,i)/area(i,j-2);

        wm1=Q(j-1,i)/area(i,j-1);

        w0=Q(j,i)/area(i,j);

        wp1=Q(j+1,i)/area(i,j+1);

    wp2=Q(j+2,i)/area(i,j+2);

F(j,i)=flode(vind(j,i),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

end

% Näst sista raden

for i=1:n

   wm2=Q(4*n-3,i)/area(i,4*n-3);

   wm1=Q(4*n-2,i)/area(i,4*n-2);

        w0=Q(4*n-1,i)/area(i,4*n-1);

        wp1=Q(4*n,i)/area(i,4*n);

        wp2=Q(1,i)/area(i,1);

   F(4*n-1,i)=flode(vind(4*n-1,i),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end



Appendix 2. Matlabprogram

Numerisk modell för global transport av spårämnen i atmosfären 57 of 62

% Sista raden

for i=1:n

    wm2=Q(4*n-2,i)/area(i,4*n-2);

        wm1=Q(4*n-1,i)/area(i,4*n-1);

        w0=Q(4*n,i)/area(i,4*n);

        wp1=Q(1,i)/area(i,1);

    wp2=Q(2,i)/area(i,2);

    F(4*n,i)=flode(vind(4*n,i),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

% Uträkning av nya Q

for i=1:n

for j=2:4*n-1

        Q(j,i)=Q(j,i)+ ...

          dt*(sid(i,j)*F(j-1,i)-sid(i,j+1)*F(j,i));

end

        Q(1,i)=Q(1,i)+ ...

          dt*(sid(i,1)*F(4*n,i)-sid(i,2)*F(1,i));

        Q(4*n,i)=Q(4*n,i)+ ...

          dt*(sid(i,4*n)*F(4*n-1,i)-sid(i,1)*F(4*n,i));

end

% Inkrementella förändringar

dQ1=rot90(Q(0*n+1:1*n,:),1)-Q1;

dQ3=Q(1*n+1:2*n,:)-Q3;

dQ6=rot90(Q(2*n+1:3*n,:),-2)-Q6;

dQ5=rot90(Q(3*n+1:4*n,:),-2)-Q5;

8.3.5 advsteg35.m

function [dQ1,dQ2,dQ6,dQ4]=advsteg35(Q1,Q2,Q6,Q4,vind,n,dt,area,sid);

% Denna funktion utför advektion över delområdena 1, 2, 6 och 4.

% Vind och haltmatriser i detta advektionssteg

vind=0.5*( vind + [ vind(2:4*n,:); vind(1,:) ] );

Q=[Q1; Q2; rot90(Q6,1); rot90(Q4,2)];

% Första raden

for i=1:n

    wm2=Q(4*n-1,i)/area(i,4*n-1);

        wm1=Q(4*n,i)/area(i,4*n);

        w0=Q(1,i)/area(i,1);

        wp1=Q(2,i)/area(i,2);

    wp2=Q(3,i)/area(i,3);

    F(1,i)=flode(vind(1,i),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end
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% Andra raden

for i=1:n

        wm2=Q(4*n,i)/area(i,4*n);

        wm1=Q(1,i)/area(i,1);

        w0=Q(2,i)/area(i,2);

    wp1=Q(3,i)/area(i,3);

    wp2=Q(4,i)/area(i,4);

    F(2,i)=flode(vind(2,i),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

% Inre rader

for j=3:(4*n-2)

for i=1:n

    wm2=Q(j-2,i)/area(i,j-2);

        wm1=Q(j-1,i)/area(i,j-1);

        w0=Q(j,i)/area(i,j);

        wp1=Q(j+1,i)/area(i,j+1);

    wp2=Q(j+2,i)/area(i,j+2);

    F(j,i)=flode(vind(j,i),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

end

% Näst sista raden

for i=1:n

    wm2=Q(4*n-3,i)/area(i,4*n-3);

    wm1=Q(4*n-2,i)/area(i,4*n-2);

        w0=Q(4*n-1,i)/area(i,4*n-1);

        wp1=Q(4*n,i)/area(i,4*n);

        wp2=Q(1,i)/area(i,1);

    F(4*n-1,i)=flode(vind(4*n-1,i),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

% Sista raden

for i=1:n

    wm2=Q(4*n-2,i)/area(i,4*n-2);

        wm1=Q(4*n-1,i)/area(i,4*n-1);

        w0=Q(4*n,i)/area(i,4*n);

        wp1=Q(1,i)/area(i,1);

   wp2=Q(2,i)/area(i,2);

   F(4*n,i)=flode(vind(4*n,i),wm2,wm1,w0,wp1,wp2);

end

% Uträkning av nya Q

for i=1:n

for j=2:4*n-1

        Q(j,i)=Q(j,i)+ ...

          dt*(sid(i,j)*F(j-1,i)-sid(i,j+1)*F(j,i));

end
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        Q(1,i)=Q(1,i)+ ...

          dt*(sid(i,1)*F(4*n,i)-sid(i,2)*F(1,i));

        Q(4*n,i)=Q(4*n,i)+ ...

          dt*(sid(i,4*n)*F(4*n-1,i)-sid(i,1)*F(4*n,i));

end

% Inkrementella förändringar

dQ1=Q(0*n+1:1*n,:)-Q1;

dQ2=Q(1*n+1:2*n,:)-Q2;

dQ6=rot90(Q(2*n+1:3*n,:),-1)-Q6;

dQ4=rot90(Q(3*n+1:4*n,:),-2)-Q4;

8.4 Huvudprogram

8.4.1 huvud.m

function [Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6]=huvud(dt,iter,n)

% Huvudrutin i advektionsprogrammet. I denna rutin

% utför advektionsiterationen och plottar resultatet.

% Lämpliga parametrar kan vara dt=0.01, iter=30

% och n=25.

disp('initierar massdata');

[Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6]=initq(n);

disp('Beräknar grid');

% Endast ett polgitter och ett ekvatorgitter

% beräknas. De övriga får vi genom enkla

% transformeringar av dessa.

[Latp,Longp]=polgrid(n);

[Late,Longe]=ekvgrid(n);

Lat1=Latp;Lat2=Late;Lat3=Late;

Lat4=Late;Lat5=Late;Lat6=-Latp;

Long1=Longp;

Long2=Longe;

Long3=mod(Longe+90*ones(n,n),360);

Long4=mod(Longe+180*ones(n,n),360);

Long5=mod(Longe+270*ones(n,n),360);

Long6=Longp';

% Gittren sammanställs till en bekväm form

% för advektionsrutinen.

Lat16=[Lat2 Lat3 Lat4 Lat5];
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Long16=[Long2 Long3 Long4 Long5];

Lat35=[Lat1; Lat2; rot90(Lat6,1); rot90(Lat4,2)];

Long35=[Long1; Long2; rot90(Long6,1); rot90(Long4,2)];

Lat24=[rot90(Lat1,-1); Lat3; rot90(Lat6,2); rot90(Lat5,2);];

Long24=[rot90(Long1,-1); Long3;  rot90(Long6,2); rot90(Long5,2);];

disp('Beräknar vinddata');

[v1616]=nyvind16(Lat16,Long16);

[v2424]=nyvind24(Lat24,Long24);

[v3535]=nyvind35(Lat35,Long35);

disp('Beräknar area och sidor i gridet');

[area,sid]=geom(n);

disp('Utför advektion');

for index=1:iter

[dQ2a16,dQ3a16,dQ4a16,dQ5a16]= ...

advsteg16(Q2,Q3,Q4,Q5,v1616,n,dt,area,sid);

Q2=Q2+dQ2a16;Q3=Q3+dQ3a16;

Q4=Q4+dQ4a16;Q5=Q5+dQ5a16;

[dQ1a24,dQ3a24,dQ6a24,dQ5a24]= ...

advsteg24(Q1,Q3,Q6,Q5,v2424,n,dt,area,sid);

Q1=Q1+dQ1a24;Q3=Q3+dQ3a24;

Q5=Q5+dQ5a24;Q6=Q6+dQ6a24;

[dQ1a35,dQ2a35,dQ6a35,dQ4a35]= ...

advsteg35(Q1,Q2,Q6,Q4,v3535,n,dt,area,sid);

Q1=Q1+dQ1a35;Q2=Q2+dQ2a35;

Q4=Q4+dQ4a35;Q6=Q6+dQ6a35;

  disp('procent exekverat:');

  disp(index/iter*100);

end

disp('ritar resultatet');

% Omvandlar till koncentration

  Q1=Q1 ./ area(1:n,1:n);

  Q2=Q2 ./ area(1:n,1:n);

  Q3=Q3 ./ area(1:n,1:n);

  Q4=Q4 ./ area(1:n,1:n);

  Q5=Q5 ./ area(1:n,1:n);

  Q6=Q6 ./ area(1:n,1:n);

% Sätter här samman ett lat-longgitter för

% att presentera resultatet i detta.

for i=1:181



Appendix 2. Matlabprogram

Numerisk modell för global transport av spårämnen i atmosfären 61 of 62

for j=1:91

lo=2*i-2;

la=2*j-92;

longplot(i,j)=lo;

latplot(i,j)=la;

[delgrid, index1, index2]=nod(lo,la,n);

if (delgrid==1)

Qplot(i,j)=Q1(index1,index2);

elseif (delgrid==2)

Qplot(i,j)=Q2(index1,index2);

elseif (delgrid==3)

Qplot(i,j)=Q3(index1,index2);

elseif (delgrid==4)

Qplot(i,j)=Q4(index1,index2);

elseif (delgrid==5)

Qplot(i,j)=Q5(index1,index2);

elseif (delgrid==6)

Qplot(i,j)=Q6(index1,index2);

end

end

end

figure(1);

  mesh(longplot, latplot, Qplot);

  title('FÖRORENINGSHALT');

  xlabel('Longitud');

  ylabel('Latitud');

  zlabel('Halt');

  grid on;

figure(2);

  contour(longplot, latplot, Qplot,30);

  title('NIVÅKURVOR, FÖRORENINGSHALT');

  xlabel('Longitud');

  ylabel('Latitud');

  grid on;
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