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1 Termodynamikk, pådrag og energi

1. Pot. temp: Temperaturen vannpakken ville ha dersom den ble �yttet adi-
abatisk fra dypet/trykket den be�nner seg til et referansedyp/trykk. Kor-
rigerer dermed for temperaturendring fra trykke�ekten, dvs. at trykkkraft
kan øke den indre energien i en vann- eller luftpakke under kompressjon
(termodynamikkens 1. lov).

En in-situ temp. pro�l kan gi inntrykk av at vannet er varmere�og dermed
lettere�i dypet, og dermed gi inntrykk av ei ustabil vannkolonne. Denne
oppvarmingen kan imidlertid være et resultat av kompressjon. Om vi skal
sammenligne temperatur�og tetthet�mellom to vannpakker må kom-
pressjonse�ekten fjernes.

2. 'Slantwise convection': Sirkulasjonen drives ved overføring fra potensiell
energi til kinetisk energi ved at lett vann dannet ved lave breddegrader
gradvis stiger ved å �yte over tungt vann dannet ved høye breddegrader
som gradvis synker. Vinkelen på vannutvekslingen må være mindre enn
vinkelen på isopyknalene som skiller vannmassene.

Kortbølget stråliing når bare noen titalls meter ned i havet ved lave bred-
degrader. Mekanisk-generert (vind, tidevann) turbulens blander det varme
vannet ned til hundrevis av meter, hvorfra det kan starte sin gradvise
oppstigning. Uten mekanisk-drevet turbulens ville sirkulasjonen fremde-
les kunne eksistere, men kun i de øverste titalls meter og meget svak (lite
potensiell energi som kan løses ut).

3. Blandingslinjen AABW�NADW er hovedsakelig isopyknal mens linjen NADW�
AAIW har en markant diapyknal komponent. Det kreves lite energi å
mikse isopyknalt mellom AABW og NADW mens diapyknal mixing mel-
lom NADW og AAIW krever arbeid (tungt NADW løftes opp mens lett
AAIW presses ned) og dermed tilførsel av mekanisk energi.
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2 Observasjoner og modeller

1. ADCP (akustisk signal, måler doppler-skift) eller mekaniske strømmålere
(propell), driftere/drivende bøyer (følger strømmen), satellittobservasjoner
av over�atehevningens gradient (indirekte gjennom beregning av geostro�sk
balansert over�atestrøm).

Eulerske målinger følger samme punkt over tid, lagrangeske målinger føl-
ger vannmassene.

2. Det er nødvendig å transformere ligningene fra kalkulus til algebra, dvs. gå
fra kontinuerlig tid og rom til diskret tid og rom (et rutenett), for å lage
kode som kan løse problemet på en datamaskin.

Likningene diskretiseres med endelige di�eranser i tid og rom slik at vi
kun får en løsning for utvalgte punkter (t = t0 + ∆t + 2∆t + . . ., x =
x0 + ∆x + 2∆x + . . . , osv.). I tillegg kan ulike numeriske skjemaer ha
forskjellig nøyaktighet. Dersom tidsoppløsningen er for grov i forhold til
den romlige opplsningen kan det hende at det numeriske skjemaet ikke
konvergerer. Løsningen vil da vokse ubegrenset og til slutt kræsjer mod-
ellen.

3. Alle instrumenter har en målefeil, og på grunn av den begrensede oppløs-
ningen i tid og rom vil ingen modeller gi et perfekt bilde av naturen.

I dataassimilasjon er det overordende målet å redusere analysefeilen, dvs. dif-
feransen mellom den sanne tilstanden (som vi ikke kan vite) og analysen,
dvs. den beregnede tilstanden etter dataassimilasjon. For å minimere anal-
ysefeilen trenger vi statistisk informasjon om måle- og modellfeil for å
vekte mellom måle- og modellverdi.

3 Geostro� og termalvind

1. Geostro�ske strømmer er strømmene gitt ved en balanse mellom trykk-
gradient og Coriolis-aksellerasjon i de horisontale momentumligingene.
For å oppnå geostro�sk balanse må alle aksellerasjonsledd og friksjon-
sledd i de horisontale momentumligningene være små sammenlignet med
Coriolisleddet. Dette måles ved Rossby- og Ekmantall.

Termalvind er vertikalskjæret i geostro�ske strømmer. Ved å ta den ver-
tikalderiverte av de to geostro�ske ligningene og sette inn for ∂p/∂z fra
det hydrostatiske uttrykket får vi

∂vg
∂z

= − g

ρ0f

∂ρ

∂x

∂ug

∂z
=

g

ρ0f

∂ρ

∂y
.

2



2. Her bruker vi
∂vg
∂z

∼ − g

ρ0f

∆ρ

∆x
,

hvor ∆ρ =−3.1 kgm−3 og ∆x = 100 km. Dette gir ∂vg/∂z = −5.7 ·
10−4 s−1.

3. Her bruker vi

∆vg
∆z

=
vg(0)− vg(z = −750m)

750m
= −5.7 · 10−4 s−1

og �nner dermed at vg(0) = −0.43m s−1, altså en over�atestrøm som går
sørover. Vi vet at geostro�sk strøm på sørlige halvkule har høytrykket
på sin venstre side, så dette bør gi at havnivå er høyere ved kysten av
Madagaskar. Fra geostro�sk uttrykk ved over�aten:

fvg(0) = g
∆η

∆x
,

får vi

∆η = −f

g
vg(0) ·∆x

= 0.22m.

Så havover�aten stiger med 0.22m østover langs transektet.

4 Virvling og potensiell virvling (PV)

1. Den geostro�ske momentumligningen er et diagnostisk uttrykk som kobler
trykkgradient til geostro�sk strøm. Den har ingen tidsutvikling (∂/∂t) og
kan dermed ikke brukes til å beregne hvordan ting vil utvikle seg fremover
i tid.

Selv når vi beholder alle ledd i momentumligningen vil de andre leddene
være små for storskala (nesten geostro�ske) strømmer. Små feil i esti-
matet av den geostro�ske balansen vil skape store feil i beregningen av de
andre leddene og dermed for estimering av tidsutviklingen. Ved å lage ei
virvelligning (curl av momentumligningen) forsvinner trykkgradientleddet
(curl og en gradient), og vi har ikke lenger en ligning som er så voldsomt
dominert av to ledd.

2. Venstresiden av ligningen beskriver endring i tid av total rotasjon (den
vertikale komponenten av rotasjonen), hvor Coriolisparameteren f er jor-
das rotasjon og relativ virvling ζ er rotasjon relativt til jorda. Høyresiden
av ligningen viser konvergensen av det horisontale hastighetsfeltet�vektet
med den totale rotasjonen selv. Ligningen sier dermed at total rotatsjon
endres ved konvergens eller divergens, akkurat som kunstisløperen kan
endre sin rotasjonshastighet ved å trekke inn armene (konvergens) eller
strekke dem ut (divergens).
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3. Vi antar konservering av PV,

D

Dt

(
f + ζ

H

)
= 0.

Dette betyr at (
f + 0

Hsokkel

)
=

(
f + ζdyphav
Hdyphav

)
,

eller

ζdyphav =

(
Hdyphav

Hsokkel
− 1

)
f

=

(
1500m

750m
− 1

)
1.3 · 10−4 s−1

= 1.3 · 10−4 s−1.

5 Vind-dreven havsirkulasjon

1. Venstresiden av uttrykket er

H
D

Dt
(f + ζ) = H

[
∂

∂t
+ u

∂

∂x
+ v

∂

∂y

]
(f + ζ) .

Det vi gjør er å se på tidsuavhengig strøm (steady-state) og dessuten ignor-
erer ikke-lineær adveksjon av relativ virvling. Da står vi på venstresiden
igjen med

Hv
df

dy
= V β.

2. Uttrykket er
βV = ∇× τw −Rζ,

hvor Sverdrup-balansen i det indre av havet (hvor vi ignorerer bunnfrik-
sjon) er

βVI = ∇× τw.

Dersom vi f.eks. antar at vindstresskrøll er negativt, ∇ × τw < 0, vil
Sverdrup-transporten være sørover (β ≡ 2Ω cos θ > 0). Grensestrømmen
må da være nordover for å konservere volum i bassenget. I grensestrømmen
har vi

βVB = −Rζ

∼ −R
∂vB
∂x

.

Venstresiden av uttrykket er altså positivt (for en nordgående grenses-
trøm). Dermed, for at høyresiden også skal være positiv må relativ virvling
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være negativ. Dette får man bare for en grensestrøm i vest (se �guren)

Dersom jorden roterer andre veien vil vi ha Ω = −|Ω|. Vi får da f =
−2|Ω| sin θ og β = −2|Ω|/R · cos θ = −|β|. Virvel-ligningen for grenses-
trømmen blir da

−|β|VB = −R
∂vB
∂x

,

eller

|β|VB = R
∂vB
∂x

,

noe som resulterer i at grensestrømmen havner på østsiden av et basseng.

3. Strømmene i Sørishavet kan gå rundt hele kloden, fra vest til øst, uten å
bli blokkert av kontinenter. Dermed kan ikke den vind-drevne strømmen
her, Antarctic Circumpolar Current (ACC), drives av Sverdrup-dynamikk
som strømmene i bassengene i midlere breddegrader er. Styrken av strøm-
men ser ut for å være satt av vindstresset i stedet for vindstresskrøllen.

Siden ACC stort sett går vest�øst kan den ikke i særlig grad bringe varme
dvs. nord-syd og mot Antarktis. Naturen tyr heller til mesoskala-virvler,
en form for turbulens som hovedsakelig blander lateralt/horisontalt, for å
bringe varmen sørover.

6 Bølger

1. Dispersjonsrelasjonen gir en sammenheng mellom bølgeperiode og -lengde
(eller mellom frekvens og bølgetall), noe som har betydning for fase- og
gruppehastigheten. Dersom bølgene er dispersive betyr det at energien i
et bølgefelt med �ere ulike bølgekomponenter spres utover et større om-
råde med tiden (ettersom de ulike komponentene forplanter seg med ulik
hastighet).

2. Vind-drevne over�atebølger er 'dypvannsbølger' som har fasehastighet
c =

√
g/k hvor k = 2π/λ er bølgetallet. Så fasehastigheten kan også

skrives c =
√
gλ/(2π) og er altså større for lengere bølger.
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Momentumlinging (forenklet):

Du

Dt
= trykkledd +AH

∂2u

∂x2
+ · · · .

En skalering av tidsutvikling og friksjon gir

U

T
∼ AH

U

L2
,

slik at tidsskalaen for friksjon (dissipasjon) blir

T ∼ L2

AH
.

Lange bølger (stor L) dempes altså saktere av friksjon enn korte bølger
(liten L).

3. Dersom Kelvinbølgen skulle krysse ekvator i vest ville den plutselig for-
plante seg i motsatt retning av det Kelvinbølger gjør på sørlige halvkule
(de har kysten til venstre for seg).

Når bølgen når den østlige grensen ved ekvator vil den forgreine seg i
to: en del vil forplante seg nordover og den andre sørover.
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