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Luentomoniste

Rajakerroksen fysiikka I (Hannu Savijärvi ja Timo
Vihma), Yliopistopaino (Exactumissa) 5.50 euroa
(toivovat tasarahaa)

Itse asiaa 59 sivua, kurssilla n. 14 luentokertaa

Keskimäärin 59/14 = 4.2 sivua per luentokerta.
Etenemme siis kaikessa rauhassa.

Joitain monisteen helppolukuisia kohtia en käy läpi
luennoilla, hankalat kohdat puolestaan avataan auki
kunnolla.



Minä
Sampo Smolander

sampo.smolander@helsinki.fi

FT (sovellettu matematiikka)

FM (biologia)

Tutkimusaloja:

- Valon kulku ja fotosynteesi metsissä

- Valon heijastuminen ja kaukokartoitus

- Mikrometeorologisia rajakerrossimulointeja
(turbulenssi, hiilidioksidin vuo, footprint-analyysi,
ilmakemialliset mallit)



Loppuluento: Rajakerrosta ilman kaavoja



Määritelmä

Rajakerros on se osa troposfääriä johon maan

pinnan ominaisuudet suoraan vaikuttavat, ja

joka reagoi pinnan pakotteiden muutoksiin

korkeintaan n. tunnin viivellä.

(Poikkeus: yöllinen jäännöskerros, muistuttakaa

kalvon 16 kohdalla)

















Kurssi lyhyesti
Lähinnä meitä kiinnostaa tuulen yms. suureiden
korkeusprofiilit rajakerroksessa

Virtauskitka aiheuttaa rajakerrokseen turbulenssia

Päivällä maa lämmittää, epästabiili, konvektio lisää
sekoittumista

Yöllä maa viileämpi, stabiili, kerrostuminen
vaimentaa sekoittumista

Joskus (pilvisellä säällä, meren päällä) voi olla myös
lämpötasapaino, neutraali

(Tropiikki, meret, napa-alueet eivät välttämättä
käyttäydy ihan samoin)



















Rajakerrosmeteorologian sovellusaloja

• Ihmiset (ja muut) elävät rajakerroksessa

• Päivittäiset sääennusteet, kosteus, Tmin,
Tmax, sumu, jne. ovat rajakerroksen
ennusteita

• Ilman epäpuhtaudet syntyvät, ja pääosin
pysyvät, rajakerroksessa

• Tuulienergia

• Tuuli ja puuskaisuus kiinnostaa
lentokoneita, laivoja, rakennusten
suunnittelijoita



• Ilmamassat ovat oikeastaan rajakerroksia
jotka ovat ehtineet mukautua alla olevan
pinnan ominaisuuksiin.

Tästä syntyy barokliininen instabiilius (Holtonin luku

8, mutta se on vasta dynIII:ella)



• Ilmakehän pääasillinen energian lähde on
auringon säteily, joka lämmittää
maata/merta, ja siirtyy ilmakehään
rajakerrosprosessien kautta

n. 90% valtameriin sitoutuvasta säteilyenergiasta

poistuu haihduntana (vuodessa haihtuu n. 1 m

vettä). Vesihöyryn tiivistyessä vapautuva latentti

lämpö tuottaa noin 80% ilmakehän liike-energiasta



• Maatalousmeteologia

• Siitepölyn kulkeutuminen
Siitepölyn puhkeamisen ennusteisiin tarvitaan
kasvitiedettä, mutta kasvitieteilijöiden mallit
puolestaan tarvitsevat lämpötilaennusteita

• Pilvipisaroiden tiivistymisytimet
nousevat ilmaan, tai syntyvät ja/tai
kasvavat rajakerroksessa

• Alueelle virtaava kostea rajakerrosilma
liittyy ukkos- ja pyörremyrskyjen syntyyn



• Liikemäärän turbulenttinen kuljetus
ylhäältä alas, läpi rajakerroksen, on
ilmakehän tärkein liikemäärän nielu

• n. 50% ilmakehän liike-energiasta
dissipoituu rajakerroksessa

• Tuulipakote meren pintaan on
merivirtojen pääasillinen liikuttaja

• Ekosysteemin ja ilmakehän välinen
hiilidioksidivuo

• Näiden prosessien parametrisointi sää- ja
ilmastomalleihin
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On mitattu turbulenssia yms. metsän runkotilassa (maan
pinnan ja puiden latvusten välissä), todellista
mikrometeorologiaa:

S. Launiainen, T. Vesala, M. Mölder, I. Mammarella, S. Smolander, Ü.
Rannik, P. Kolari, P. Hari, A. Lindroth and G.G. Katul (2007): Vertical
variability and effect of stability on turbulence characteristics down to the
floor of a pine forest, Tellus 59B: 919-936.

Numeerinen malli rajakerroksen pystysuuntaisesta
sekoittumisesta ja tiettyjen orgaanisten yhdisteiden
(valo)kemiallisista reaktioista rajakerroksessa:

M. Boy, A. Sogachev, J. Lauros, L. Zhou, A. Guenther, and S. Smolander
(2011): SOSA – a new model to simulate the concentrations of organic
vapours and sulphuric acid inside the ABL – Part 1: Model description
and initial evaluation, Atmospheric Chemistry and Physics 11: 43-51


