








































































  

7.1 Rannikkoilmiöitä

Mereltä tuleva tuuli jarruuntuu tullessaan
rosoisemmalle maalle, rannikkokorvergenssi,
nouseva liike. Voi voimistaa sateita rannikon
lähellä. Sateet voimistuvat myös rannikkoylängöillä.

Maalta puhaltava tuuli kiihtyy meren päällä (kääntyy 
vähän oikealle), rannikkodivergenssi, laskeva liike.

Jos maatuuli tulee rantajyrkänteen yli, sen alla/lähellä
tyyntä tai pyörre, hieman kauempana puuskaista
(samoin rakennusten takana, katukuiluissa)



  

Rannikon suuntainen tuuli

Jos rosoisempi maa on oikealla,
rannikkokorvergenssia

Jos lisäksi erittäin stabiili kerrostuminen, tuuli ei
pääsekään maan päälle, tuuli rannassa voimistuu
jopa 5 m/s

Jos maa vasemmalla, tuuli rannikolla heikompaa
rannikkodivergenssin takia

Piirrä Ekman-spiraali, tarkastele hitaamman (alem-
pana) ja nopeamman (ylempänä) tuulen suuntaa.



  

Ekman-spiraali yhä vain: keskituuli (p-pallonpuolis-
kolla) kääntyy pinnasta noustessa oikealle.

Voimakkaissa puuskissa isot pyörteet sekoittavat
pinnalle ilmaa korkeammalta, joten puuskien kovempi
tuuli on hieman oikealle kääntynyttä pintatuuleen
nähden. Erityisesti jos pinta on oikein rosoista, jolloin
tuuliprofiili on pinnan lähellä jyrkkä (saaristo, tai tuuli
maalta)

Kun kylmä ja kuiva ilma virtaa (jään päältä, maalta)
vapaan veden ylle, sekoittuminen voimakasta,
lämpötila ja kosteus kasvavat nopeasti, uusi
sekoittunut sisäinen rajakerros, sc-pilviä, kuva 12.



  

Mereltä tuleva lämmin ja kostea ilma voi kylmälle
maalle, kylmän kerrostuneen pintailman päälle
noustessaan, aiheuttaa sankkoja lumisateita
rannikkokorvergenssin alueella.

Esim. Gävle, itä-koillistuulen aikaan.

Joulukuussa 1998 1.5 m kinokset.



  



  



  

Pinnanmuotojen vaikutusta (ei enää rannikkoa)

Neutraalissa ja epästabiilissa kerrostumisessa
pintatuuli ylittää helposti pienet maastoesteet

Raskas stabiili ilma sen sijaan pyrkii kiertämään
esteet sivulta

Kukkulaa tai saarta kiertävä ilma kanavoituu
laaksoihin tai salmiin, tuuli voimistuu

Leveämmät mäkijonot aiheuttavat aallon virtaukseen,
kovin tuuli on esteen takana, ja on puuskaista



  

Hyvin stabiilissa tilanteessa laaksoihin pakkautuu
kylmää seisovaa ilmaa

Samoin maastoesteiden tuulenpuolelle pakkautuu
kylmän seisovan ilman kiila, jota pitkin kauempaa
tuulen tuoma, myös kylmä, ilma nousee esteen yli

Esteen takana tämä ilma valuu pinnanmyötäisesti
alas. Tällainen tuuli on puuskaista.

Suomessa harvinaista, mutta Alpeilla föhnin, boran,
mistralin yhteydessä. Myös Kalliovuorilla.



  

Jos perusvirtaus on heikkoa, syntyy rinnetuulia

Päivällä auringon lämmittämiä rinteitä ylöspäin
(anabaattinen tuuli)

Yöllä ulossäteilyn jäähdyttämiä rinteitä alaspäin
(katabaattinen tuuli)

Vuoristoalueilla nämä synnyttävät oman
tuulijärjestelmänsä, kuva 13.

Antarktiksella ja Grönlannissa aina kylmiä
jäätikkörinteitä, joilla voi vallita aina katabaattinen
tuuli. Ympäri vuorokauden ja vuoden.



  



  

Inertiaali-oskillaatio: Kun päivällä vallinnut vahva
sekoittuminen lakkaa, Ekman-kerroksessa tuulen
nopeus ei enää ole sekoittumisen kautta kytketty
tasapainoon geostrofisen tuulen ja pintakitkan välille,
tuulen ageostrofiseen komponenttiin syntyy
oskillaatio jaksolla:

12h / sin(leveysaste)

45 astetta antaa 17 tuntia, 60 astetta antaa 14 tuntia

Iltapäivällä muodostunut ageostrofinen komponentti
kokee inertiaali-oskillaatiota, yöllä sillä on geostrofi-
sen tuulen suuntainen hetki. Tämä vaikuttaa yölliseen
suihkuvirtaukseen.


