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Dette nyhedsbrev er det første for brugernetværket for anvendelse af
vejrradar. Gruppen er dannet som et uafhængigt erfaringsnetværk for
mennesker der interessere sig for eller arbejder med vejrradar. Gruppen er uafhængig af producenter og kommercielle interesser.

Vejrradar Bruger
Ansvarshavende redaktør
Michael R. Rasmussen
Institut for Byggeri og Anlæg
Aalborg Universitet
Sohngaardsholmsvej 57
9000 Aalborg
Tlf: 9940 8485
mr@civil.aau.dk

Der bliver en række aktiviteter
som tager udgangspunkt I anvendelsen af vejrradarer I afløbsteknikken. Der skal i gruppen være en række faste aktiviteter:



Antal publikationer pr. år: 3

Pris:
Nyhedsbrevet følger medlemskab af netværket.

Medlemskab:
Personligt: 1.500,. kr/år
Virksomhed: 4.500,- kr/år
Annoncer: 1.500,- kr/helside
900,- kr/halvside
Hjemmeside:

www.vejrradar.dk



3 nyhedsbreve om året,
med nyheder, cases, eksempler, tips og tricks.
Man kan bruge nyhedsbrevet til at fortælle om sine
egne erfaringer eller fortælle om et spændende projekt, hvor man bruger radar.
Ét årligt kursus i ”kend din
radar‖ + analyse og anvendelse af radardata. Man kan
f.eks. lære at bruge LAWR
sammen med MIKE Urban





osv.
Et blog community, hvor
man som medlem af brugergruppen kan stille
spørgsmål og hvor andre
kan give et svar. Der vil
altid komme svar på stillede spørgsmål.
Erfaringsudvekslings møder (f.eks. mere avancerede
emner).

Se på side 13 hvordan man tilmelder sig og hvilke fordele der
er ved at være virksomhedsmedlem.

Vejrradar bliver brugt online i demonstrationsprojekt
Som et led i implementeringen af regeringens handlingsplan om miljøeffektiv teknologi, blev der i efteråret 2007 under Miljøstyrelsen Virksomhedsordning afsat midler til fremme af miljøeffektiv teknologi. Et
af Virksomhedsordningens tre fokusområder var håndteringen af ekstrem regn og vandudledning i byer.
Projektet ‖Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg‖, er et demonstrationsprojekt, hvor det er mulig at
følge regnen flere timer før den falder til den ender i renseanlægget. Se mere på www.vejrradar.dk.
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Radarkalibrering – et debatoplæg

Af Søren Thorndahl
Aalborg Universitet
st@civil.aau.dk
Dette indlæg er tænkt som et initialt debatoplæg til LAWR brugergruppens hjemmesider, da det er min opfattelse, at der findes mange forskellige måder at kalibrere LAWR på, og derfor
kunne en debat om være med til at belyse fordele og ulemper
ved de forskellige metoder og måske på sigt skabe konsensus –
eller ligefrem standardisering omkring kalibreringen.
Det er velkendt at små marine X-bånds radarer af LAWRtypen skal kalibreres mod regnmålere for at det dimensionsløse
radaroutput, de såkaldte radarcounts, kan omregnes til en fornuftig regnintensitet. Den traditionelle måde at udføre kalibreringen på, og den måde DHI anbefaler, er ved at antage en
lineær sammenhæng mellem counts og regnvolumen målt i en
given regnmåler, fx akkumuleret over en regnhændelse. Har
man således et antal regnmålere og et antal målte hændelser
lader det sig gøre, ved regression, at etablere en lineær sammenhæng med god korrelation. (fx Pedersen, 2009) Den udledte kalibreringskonstant, i det følgende kaldet β, kan således
anvendes statisk til, i alle situationer, at bestemme regnintensiteter med radaren, eller kan den?
På Aalborg Universitet har vi undersøgt hvordan β ændres som
følge af sæsonvariationer, type af regn (dvs. stratiform eller
konvektiv regn), radarens afstandskorrektion, antallet af regnmålere anvendt i analysen, akkumuleringsperioder, etc. og
fundet at den statiske kalibreringskonstant faktisk ikke er så
statisk (Thorndahl & Rasmussen, 2009a). Meget tyder på, at
dels regntypen og dels afstandskorrektionens afhængighed af
regntypen betyder meget for β-værdien. Statiform regn er
frontregn fra lavthængende skyer og oftest ret lavintensivt,
mens konvektiv regn er bygeregn med stor vertikal skyudstrækning, som kan have høje intensiteter. Afstandskorrektionen i radaren, er egentlig en korrektion for at samplevoluminet bliver større som funktion af afstandens fra radarens
origo, og da lavthængende stratiform regn kun vil udfylde den
nederste del af sample-voluminet og konvektiv regn vil udfylde en større del af volumiet, er det klart, at der må være forskel
på kalibreringsparametrene i de to situationer.
Det skal dog nævnes at en statisk β i mange situationer vil give
fornuftige regnvoluminer sammenlignet med regnmålere, men
der kan forekomme store variationer på intensitetniveauerne
inden for en enkelt hændelse til trods for, at der er massebevarelse radar og regnmåler imellem. (Thorndahl & Rasmussen,
2009b)
På Aalborg Universitet arbejder vi i øjeblikket på implementeringen af en dynamisk kalibreringsmetode, hvor vi ud fra et
antal on-line regnmålere løbende justerer forholdet mellem
radarcounts og regnintensitet. Hermed kan der opnås væsentlig
bedre korrelationer mellem radar og regnmåler både må intensitets- og volumenniveau. Konceptet er, at som udgangspunkt

anvendes den statiske kalibreringsmetode, men er der registreringer af regn i
regnmålerne placeret inden for radarens rækkevidde justeres βværdien løbende ud fra en predefineret sandsynlighedsfordeling af β. Metoden, som vil blive yderligere beskrevet i et andet nummer af nærværende nyhedsbrev, er udviklet i forbindelse med et speciale på AAU (Poulsen og Godiksen, 2009) og
senere videreudviklet af undertegnede. Tidligere er en lignende
metode blevet foreslået af Borup (2008), der i sit speciale fra
DTU anvender de sidste 15 minutters regnmålerdata til at justere radaren på plads.

Eksempel på statisk og dynamisk kalibrering. Des ses at den
høje peak på den statiske kalibrering bliver justeret ind, efter i
dette tilfælde tre regnmålere. Heraf bliver en totale nedbørsmængde i den dynamsike kalibrering (16.3 mm) tættere på det
der er målt i regnmåleren (14.0 mm). Desuden ses en værentlig forbedring i R2-værdien sammenlignet med den statiske
kalibrering
Kritikere vil kalde disse ‖dynamiske‖ kalibreringsmetoder for
en form for datafusion mellem radar og regnmålere frem for en
kalibrering. Hvornår noget er kalibrering og hvornår noget er
datafusion vil ikke blive diskuteret yderligere her, men blot
konstateres at de dynamiske metoder, hvor man udnytter det
bedste både fra radar og regnmåler, har vist sig at give ganske
gode resultater, som fx vist på figuren.
Forsættes næste side
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Jeg vil hermed opfordre alle der arbejder med LAWR radarerne
til at deltage i debatten omkring hvordan man bør kalibrere med
henblik på at estimere den mest korrekte nedbørsintensitet. Bør
man satse på en universel statisk kalibrering, der kan gælde i alle
situationer, en sæsonvariabel kalibrering, en regntype-bestemt
kalibrering eller en af de mere pragmatiske metoder, hvor radaren justeres kontinuert efter et antal regnmålere? Man kunne
også forestille sig andre metoder, hvor man fx bruger flere radarer, evt. andre X-bånds radarer, vertikal radarer, C-bånds radarer,
etc., i kombination til at justere hinanden på plads. Kom med dit
bud! Debatten er åben på www.vejrradar.dk.
Borup, M. (2008), Radar Data for Drainage Calculations, Candidate thesis,
DTU Miljø

Pedersen, L. (2009) Identification and Quantification of Uncertainties Related to
Using Distributed X-band Radar Estimated Precipitation as input in Urban
Drainage Models, PhD Thesis, DTU.
Poulsen, P.P., Godiksen, P. (2009), Automatisk korrektion af nedborsmalinger
foretaget med LAWR, Master Thesis, Civilingeniøruddannelsen i Vand og Miljø,
Aalborg Universitet
Thorndahl, S., Rasmussen, M.R. (2009a) Calibration of a marine X-band radar
for precipitation measurements, Under udarbejdelse, Aalborg University, Denmark
Thorndahl, S., Rasmussen, M.R. (2009b), Challenges in X-band weather radar
data calibration, Proceedings of the 8th international workshop on precipitation
in urban areas, 10-13 December, 2009, St. Moritz, Switzerland

Introduktionskursus til

LAWR vejrradar
- opbygning og anvendelse
Indhold
Kurset har til formål at forklare hvordan LAWR radaren virker og hvordan man får mest ud af radarens data. Kurset er delt i
to dele: i den første halvdel (før frokost) gennemgås de teoretiske og de tekniske forhold omkring radaren. Hvordan er den
opbygget?, hvordan måler den?, hvordan installerer og vedligeholder man den? Anden del af kurset er målrettet mod anvendelse af data fra radaren. Hvordan kommer man fra den rå måling til en nedbørsintensitet, der kan anvendes i f.eks. MOUSE?.
Kurset retter sig mod alle der er interesseret i LAWR radaren. Der vil blive mulighed for at se udstyret på nært hold og få et
indtryk af mulighederne i teknologien. For eksisterende brugere vil der blive mulighed for at få at blive bedre rustet til at får
det maksimale ud af radaren i den daglige anvendelse. Erfaringsmæssigt får man mere ud af sine data, des mere man kender
til virkemåden.
Program
09.00 – 09.30

Ankomst, kaffe, te og rundstykker.

09.30 – 09.45

Velkomst – præsentation af brugergruppe (Michael R. Rasmussen).

09.45 – 10.15

Introduktion til måling af nedbør med radar – metoder og udfordringer (Michael R. Rasmussen).

10.15 – 10.45

LAWR radarens opbygning, installation og vedligeholdelse (Bo Præstegaard Jensen).

10.45 – 11.15
11.15 – 12.00

Opbygning af radarens styresystem, installation og daglig anvendelse. Datastruktur og
datalagring. (Niels Einar Jensen).
Hvordan måler og analysere LAWR nedbør? (Niels Einar Jensen).

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.45
13.45 – 14.15

Kalibrering af LAWR radar til afløbsteknisk anvendelse (Michael R. Rasmussen, Niels Einar
Jensen).
Anvendelse af LAWR data med Mike Urban, MOUSE (Lisbeth Pedersen, DHI)

14.15 – 14.30

Kaffepause

14.30 – 15.00
15.00 – 15.45

Anvendelse af LAWR til forudsigelse af tilstrømning til afløbssystem og renseanlæg (Søren
Thorndahl, AAU).
Diskussion af anvendelse af radar – medbring gerne cases og problemstillinger.

15.45 – 16.00

Afslutning – evaluering af kurset

Sted:

Aalborg Universitet, Institut for byggeri og Anlæg, Sohngaardsholmsvej 57, 9000 Aalborg
kr. 350,- for Vejrradar brugergruppe – se www.vejrradar.dk
kr. 2.250,- for andre
22 April 2010

Deltagergebyr:
Gennemførsel:
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X-bånd radar vs. S-band radar
– data fra forsøgsopstilling i
Montreal, Canada
Af Lisbeth Pedersen, DHI
lpe@dhigroup.com

Lisbeth Pedersen fra DHI fortæller i denne artikel om sit PhD projekt.

Hvor præcis er en Local Area Weather Radar (LAWR)?
Det er nok det spørgsmål jeg oftest bliver stillet. Det er dog
langt fra et simpelt spørgsmål at besvare, idet den klassiske
evalueringsmetode, hvor radar-nedbørsestimater sammenlignes
med regnmåler-data indeholder store usikkerheder. Usikkerhederne er summen af de usikkerheder, der er på hhv. radaren og
regnmålerne samt usikkerhederne forbundet med at sammenligne en volumenmåling med en punktmåling. En anden måde
at evaluere LAWR’en på er at sammenligne den med state-ofthe-art inden for vejrradarer – en S-bånds radar.
Et sådant sammenligningsforsøg udførte jeg i Montreal, Canada, hvor McGill University har en S-bånds radar, der dels fungerer som forskningsradar, og dels er en del af det operationelle radar-netværk i Canada. Forsøget var en del af mit Erhvervs
-PhD udvekslingsophold i efteråret 2007 på McGill University.

McGills S-bånds radar og City-LAWR installeret side om side.
Den røde cirkel markerer hvor City-LAWR’en var installeret –
nærbillede vist til højre.
McGill
Peak Power
Bølgelængde
Puls længde
Antenne

Modtager

Oversigtskort over radarernes dækningsområde. Montreal er
markeret med rødt på det indsatte kort over Nordamerika.
Begge radarer er lokaliseret midt i billedet.

Vertikal åbningsvinkel
Horisontal åbningsvinkel
Rækkevidde
(forecast/QPE)
Geografisk opløsning

700 kW
S-bånd
10.7 cm
1 s
9 m Disk

CityLAWR
4 kW
X-bånd
3.2 cm
0.8 s
61 cm
radome

LAWR

0.89

Logaritmisk
modtager
± 10
3.9

25 kW
X-bånd
3.2 cm
1.2 s
2.5 m
slotted
waveguide
array
Logaritmisk
modtager
± 10
0.95

240/240

30/15 km

60/20 km

1x1 km

250x250 m
125x125 m
50x50 m
1 eller 5
minutter
Enkelt lag
og kontinuert scanning

500x500 m
250x250 m
100x100 m
1 eller 5
minutter
Enkelt lag
og kontinuert scanning

Lineær
modtager

Tidslig opløsning

5 minutter

Scanningsstrategi

24 PPI regelmæssig scanningsstrategi

Forsættes næste side
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Begge radarer var operationelle i mere end en måned fra d. 10.
oktober til d. 15. november 2007. I løbet af denne periode blev
flere regnhændelser registreret af begge systemer. Specielt en
hændelse var interessant, idet et meget kraftigt regnvejr passerede over radarerne i løbet af aftenen og natten d. 19. til 20.
oktober, hvor der blev registreret intensiteter på over 50 mm/h.

Ved sammenligningen mellem City-LAWR og S-bånd radar er
der som ved radar- regnmåler sammenligning problemer med
forskellige spatiale domæner, idet S-bånd har 2x2 km pixels,
mens City-LAWR har fra 50x50 meter til 250x250 meter pixels. Derfor er intensitetssammenligningen på figuren herunder et middel af et 2x2 km område.

Herunder er vist hvordan 5 minutters nedbør blev registreret af
de to radarsystemer. Der er et integreret billede fra S-bånds
radaren til venstre og fem 1 minuts billeder fra City-LAWR’en
til højre. De lave intensiteter (blålige farver) er som forventet
dårligere registreret på City-LAWR’en som følge af den store
vertikale åbningsvinkel på 4 kW versionen. City-LAWR dataene er dog væsentligt bedre i opløsningen og det er muligt at se
de individuelle celler udvikle sig i løbet af de 5 minutter.

Som det ses, er der fin overensstemmelse mellem observationerne fra de to radarer. LAWR’en underestimerer dog peak
intensiteten omkring kl. 22 i forhold til S-bånds radaren, hvilket skyldes, at der på det pågældende tidspunkt var ekstrem
kraftig regn over radaren. City-LAWR’en har en rund beskyttelseskappe over antennen som vist på billedet af radaren, og
ved ekstrem regn som i dette tilfælde medfører regn på beskyttelseskappen signaldæmpning – også kaldet attenuation. Dette
sker normalt ikke for standard LAWR’en, idet den har en bevægelig antenne hvor vandet roteres af.
En mere detaljeret gennemgang af disse data kan findes i artiklen: ”Assessment of QPE results from 4 kW X-bånd Local Area
Weather Radar (LAWR) evaluated with S-band radar data” af
Lisbeth Pedersen, Isztar Zawadzki, Niels Einar Jensen og Henrik Madsen. Artiklen kan downloades fra
http://radar.dhigroup.com

K URSUS
I

LAWR
Nedbør observeret med S-bånd toppen integreret over 5 minutter. Tilsvarende 5 minutter observeret med 4 kW LAWR er vist
i mosaikken nedenunder.

Få alle de grundliggende begreber og
metoder på plads på et 1-dags kursus
Se side 8

Annonce
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Samstyring af afløbssystemer og
renseanlæg
Af Lene Bassø, Vand og Spildevand, Teknik
og Miljø, Århus Kommune
lnb@aarhus.dk

Arbejdet med frilægning af Århus Å er i fuld gang, og der er
en spændende proces i gang med at omdanne de bynære havnearealer. I den forbindelse er der søsat mange projekter som
har det overordnede formål at forbedre vandkvaliteten i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn. I 2012 er målet således, at
der skal være opnået badevandskvalitet i Århus Havn. Projekterne gennemføres under stor hensyntagen til klimatilpasning,
hvilket særligt gælder projektet ‖Samstyring af afløbssystemer
og renseanlæg‖, som blev opstartet i 2008 og som skal forløbe
frem til 2011. Dette projekt udføres af Århus Kommune, Vand
og Spildevand, i samarbejde med et konsortium bestående af
Krüger A/S og DHI.

fleksibel og økonomisk måde at sikre sit system mere kapacitet.

Omfang af opgaven
Projektet forløber over 4 år og inddrager cirka 40 medarbejdere fra Århus Kommune, Krüger A/S og DHI. Budgettet for
projektet er cirka 12 millioner kroner, hvilke stammer fra en
pulje på 340 millioner kroner som rummer alle aktiviteterne
vedrørende Århus Å. Fra Århus Kommune – Vand og Spildevand deltager personale fra plan og projekt samt driftsfolk.
Rådgiverne bidrager primært til projektet med ekspertviden
inden for blandt andet modellering af afløbssystemer og recipienthydraulik. I tæt samarbejde gennemfører projektteamet
projektet med følgende overordnede formål:











Minimere aflastningerne til recipienterne
Sikre varsling af borgere om badevandsforhold
Styre spildevandsaflastningerne til de mindst sårbare
recipienter
Minimere den samlede næringssaltudledning
Udnytte magasineringsmulighederne optimalt
Sikre optimale tilløbsforhold til renseanlæggene
Minimere driftsudgifter, herunder strøm og kemikalier
Forhindre kælderopstuvninger
Opretholde et driftsikkert og robust afløbssystem

Beskrivelse af løsningen

Stemning ved Århus Å

Primær problemstilling
Under kraftige regnhændelser kan der ske aflastninger af urenset spildevand til vandmiljøet, hvilket har en negativ indflydelse på vandkvaliteten. Skal der således opnås permanent badevandskvalitet i Århus Havn, er det nødvendigt med en markant
reduktion af aflastningerne fra hele kloakoplandet. Dette sker
ved en udbygning af afløbssystem og spildevandsanlæg og ved
at optimere driften af de eksisterende systemer. I projektet
‖Samstyring af afløbssystemer og renseanlæg‖ tilstræbes det at
optimere det eksisterende system mest muligt, da dette er en

Samstyring af afløbssystem og renseanlæg opbygges på to
niveauer, henholdsvis et simpelt niveau (regelbaseret styring)
og et avanceret niveau (model-prediktiv styring). Den regelbaserede styring baseres på styringsstrategier, som er fastlagt ud
fra typiske nedbørsmønstre. Det forventes at resultaterne med
den simple styring vil være nok til at opnå badevandskvalitet i
Århus Havn. Efter implementering af den regelbaserede styring skal det vurderes hvor i oplandet, og i hvilket omfang, der
skal introduceres avanceret model-prediktiv styring. I den
avancerede styring indhentes online nedbørsinformation fra
kommunens vejrradar, og ud fra disse kan der laves en prognose samt online modelberegninger for oplandet. Dette munder
ud i en styring som automatisk og dynamisk vælger den optimale styringsstrategi for oplandet.
Århus Kommune deltager aktivt i alle projektets faser, med
henblik på selv at kunne stå for drift og vedligehold af systemet efter projekts afslutning.
Forsættes næste side
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Gode råd på baggrund af casen

af alle målere. Det forventes at denne indsats kommer mangefold igen.

Forud for projektets start er der blevet udført et meget grundigt
forarbejde med at definere og afgrænse opgaverne. Dette har
været særligt vigtigt, da projektet er det første af sin slags i
Danmark, og da det derfor ikke har været muligt at trække på
andres erfaringer. Forberedelserne har blandt andet bestået af
fælles workshops med de deltagende rådgivere, hvilket var
meget givtig.
Modeller og målinger er hjørnestenene i samstyring, og kvaliteten af styringen bliver aldrig bedre end datagrundlaget. Derfor er der både forud for og under projektet gjort et stort stykke
arbejde ud af opdatering af modeller, samt datakvalitetssikring

Behov for værktøjer
En central del i den avancerede styring er anvendelse af nedbørsvarslinger via vejrradar. Det er derfor vigtigt at blive fortrolig med radarteknologien og dens muligheder under projektet og helst allerede før opstart af et samstyringsprojekt. Århus
Kommune har derfor forud for projektet installeret en lokal
vejrradar (LAWR), og deltager desuden i to udviklingsprojekt
som vedrører anvendelsen af radar til styring af spildevandssystemer.

En dråbe er ikke bare en dråbe !

Af Michael R. Rasmussen
Aalborg Universitet
mr@civil.aau.dk

Nødvendigheden af at bestemme dråbestørrelsesfordelingen
Normalt bekymre vi os ikke om hvor store dråberne er når vi
bruger en traditionel regnmåler. Her samles vandet op i en
tragt og vejes med et vippekar. Det er således væskens vægt
der afgør hvor meget det har regnet. Vi udtrykker os dog helst
nedbør i mm. De er et volumen pr. areal og dermed antager at
hver gang vippekaret vipper, så er der typisk faldet 0,2 mm
regn.
For radarer er situationen imidlertid anderledes. Her måles
hvor meget af den udsendte energi der reflekteres af dråberne.
Det er et udtryk for radartværsnittet af alle dråberne tilsammen. Hvis man antager at dråberne er meget små i forhold til
bølgelængden kan man med lidt indviklet matematik og fysik
(som vi vil springe over i denne anledning) vise at reflektivitets faktoren inden for et afgrænset volumen kan findes som:
n

Hvis vi laver et lille tankeksperiment hvor vi forestiller os at vi
måler på 1000 dråber med en diameter på 1 mm—ja så giver
det en z værdi på 1000 mm6. Nu forestiller vi os så at vi måler
det samme volumen vand (524 mm3) men nu kun fordelt på
500 dråber (diameter stiger dermed til 1,26 mm). Det giver en
z værdi på 2000 mm6 . Med andre ord kommer der dobbelt så
meget energi tilbage selvom dråben kun er 26 % større.
Nu vil den opmærksomme læser jo nok indvende at når dråberne bliver større, så falder de hurtigere og dermed falder der
også mere regn pr areal og pr tid. Det er til dels rigtigt, men
analyser af dråbers faldhastighed (Beard, 1976) viser at dråberne ikke ændre form i denne størrelsesorden og at faldhastigheden kan beregnes med Stokes formel. Den siger at faldhastigheden af et kugleformet legeme afhænger af diameteren i anden potens. Derfor vil en kugle der er 1.26 mm større kun falde
ca. 60 % hurtigere mens reflektivitets faktoren er øget 100 %
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Behov for korrektion?

:
:
:
:

Disse forhold gælder for alle radarer—både meteorologiske
radarer og LAWR. Og det er langtfra et nyt fænomen—det har
man vidst tilbage til vejrradarens start. Det er alt sammen styret af fysikken omkring dråben og ikke af hvilken radartype
man bruger. Men er det et problem? Det afhænger af hvor
meget dråbestørrelsesfordelingen ændre sig under en regnhændelse og mellem regnhændelser. Vi ved at der kan være
stor forskel på dråberne afhængig af om man befinder sig i en
tordenbyge eller hvis en front passerer.

i

Hvor
Z
Di
N
n

det efterfølgende led afhænger med den 6’ potens af dråbediameteren.

Reflektivitets faktoren
Diameteren af dråber inden for et interval i
Antallet af dråber i intervallet i
antallet af dråbestørrelsesintervaller

Her kan man jo se at jo flere dråber der er, des mere energi
reflekteres tilbage til radaren fra dråberne. Det er jo ikke overraskende! Men der hvor ‖kæden hopper af‖ er når man ser at

Forsættes næste side
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For at undersøge hvor følsom LAWR er mht. dråbestørrelsesfordeling har AAU indkøbt en OTT Parsivel laser disdrometer.
Instrumentet der bliver leveret af OTT MESSTECHNIK,
Tyskland.

OTT Parsivel Laser disdrometer
Vi vil det næste år teste instrumentet for at finde ud af hvor
pålideligt det er og hvorvidt variationer i LAWR’s resultater
kan forklares af ændringer i dråbe størrelsesfordelingen. Foruden at kunne måle en størrelsesfordeling kan instrumentet
også beregne regn intensiteten. På den måde kan den klassiske
Z/R relation bestemmes lokalt. Den sidste fordel er at instrumenter kan klassificere nedbøren i 8 forskellige klasser:









Hver gang der er en dråbe eller snefnug der passere gennem
laserlyset, bliver lyset dæmpet. Det giver anledning til en kortvarig ændring af det modtagne laser lys.

Spændingsændring ved passage af en dråbe gennem laser lyset
(OTT Messtechnik).
Ved at måle tiden t, som det tager at passere lyset og ved at
måle spændingen Ui kan man beregne dråbestørrelse, faldhastighed og nedbørstype

Støvregn
Blandet støvregn/regn
Regn
Blandet regn/sne
Sne
Blandet sne/is
Frysende regn
Hagl

Da disse typer af nedbør giver vidt forskellig reflektivitet ved
samme nedbørsintensitet er det meget brugbart, hvis man kan
skille sine nedbørsdata af, så man f.eks. ikke bruger data med
sne til at kalibrere radaren med.

Virkemåde
Instrumentet virker ved at der i den ene side spændes et plan
ud vha. laseren. På den modsatte side er der en modtager. Når
en dråbe passerer igennem laserlyset, bliver en del af strålen
afbrudt.

Dråbestørrelsesfordeling ved forskellige regnintensiteter målt
med OTT Parsivel i Tibet (Zhao et al, 2009)
Som det kan ses i ovenstående figur er dråbestørrelsesfordelingen forskellige ved forskellige regnintensiteter. Bemærk at det
er en semi-logaritmisk afbildning.
I de kommende numre af LAWR bruger vil vi se nærmere på
vores egne erfaringer.

K. V. Beard (1976) Terminal Velocity and Shape of Cloud and Precipitation
Aloft. Journal of the Atmosferic Sciences, Vol 33
G. Zhao, R. Chu, X. Li, T. Zhang, J. Shen, and Z. Wu ( 2009)
Improving the rainfall rate estimation in the midstream of the Heihe River
Basin using rain drop size distribution Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 6,
6107–6134

Laserplan udspændt på tværs af dråbernes faldretning (OTT
Messtechnik)

Annonce
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VERA

Af Claus W Pedersen
Vejle kommune
CLWPE@vejle.dk

Baggrund for valg af radarløsning.
I sommeren 2004 havde vi et ønske om at får nogle flere regnmåler op i og omkring Vejle by. Vi havde en ide om at topografien omkring Vejle havde en væsentlig indflydelse på,
hvordan det regner over Vejle. Midtbyen ligger i den gamle å
dal og på hver side rejser dig sig et par bakkekamme mere end
100 meter over niveauet i fjorden.
Vi havde på det tidspunkt en DMI-måler placeret centralt i
Vejle midtby. Når vi tog ekstremhændelser fra DMI-måleren
og lagde ind i vores MOUSE model passede det nogen steder
og andre steder var det helt ved siden af. Derfor ville vi gerne
have flere regnmåler, så vi kunne se om der var store variationer i nedbørsmængder, samt om der var væsentlige tidsforskydninger.
I vores dialog med forskellige mennesker, dukkede radarløsningen op som et alternativ til at sætte 5-7 regnmåler.

nogle sjove vejrfænomener. For at fjerne dem har det været
nødvendigt at sætte et clutter-hegn op, som kan fange de vildfarende stråler.

Resultater og erfaringer indtil nu.
Vi satte regn radaren i gang i foråret 2005 og med diverse opstartsvaskeligheder, har den kørt i knap 4 år. Vi har fået bekræftet at det som oftest regner meget ujævnt over Vejle by. Vi
har lavet en del animationer på baggrund af radar-billeder, som
understøtter dette. Nedbørsmængder og intensiteter kæmper vi
stadigvæk en del med. Teknikken var ikke helt så moden som
vi troede, da vi startede. Derudover er der kommet flere rada-

Placeringen.
I efteråret 2007 gik vi i samarbejde med DHI i gang med at
finde et egnet sted til placering af radaren. Det viste sig at være
mere besværligt end vi havde forstillet os. Det tog et par måneder og et par prøveopstillinger inden vi fandt det rigtige sted.
Vi endte på et faldt tag ved brandstationen. Brandstationens

ren op i landet, som har bidraget til mere viden og afdækket
flere huller. Det går fremad og vi tror på, at vi på et tidspunkt
kan få glæde af de data vi har opsamlet. Vi har længe savnet at
kunne få data fra radaren ind i Mike Urban. Vi har været i dialog med DHI gennem de sidste 2 år. De arbejder på sagen, men
har også måtte konstaterer at det er en ny måde at se regn på,
som også kræver at de arbejder på en anden måde.

Fremtiden.

tårn til tørring af slanger spærrer for en lille del af radaren område. Det har vi valgt at leve med, da det skjulte område for
største delens vedkommende ligger i Vejle Fjord.
Vi var umiddelbart begejstret for løsningen med det flade tag,
men det skulle vise sig at kræve en ekstra indsats. I regnvejr
ligger der tilstrækkelig med vandet på taget til at det fungerer
som et spejl og kaster rundt med radarens stråler. Det giver

Vi har været i dialog med vores renseanlægsfolk om at udnytte
radaren til at forudsige vandmængder som strømmer til renseanlægget i regnvejr. Det har vist sig at anlægget er så optimeret
at de ikke har nogen styringsmæssig gavn at radarens oplysninger. Så fremtidens brug af radarens data er i forbindelse
med Mike Urban og til at forstå forskellige regn-distributions
variationer, så vi kan bygge og renoverer vores kloaksystem
optimalt.
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Niels’s Corner

Af Niels Einar Jensen, DHI
nej@dhigroup.com

I de kommende udgaver af denne publikation har jeg fået mulighed
for at beskrive de metoder og teknikker, der ligger til grund for LAWR
radarens opbygning. Det vil være korte indlæg, som ofte vil give lidt
af den baggrundsviden, der er nyttig for at kunne anvende LAWR
radaren bedst muligt.

I manualen for LAWR version 3.2 er der vist en illustration af
hvordan parametrene i udtrykket påvirker radarbilledet:

Korrektion for attenuation (dæmpning) af
signalet fra LAWR X-bånds radar
En af de største indvendinger mod anvendelse af X-bånds radar til
nedbørsmåling er at denne type radar er meget følsom over for
dæmpning af signalet som følge af regn og derfor ikke velegnet som
nedbørsmåler. Det er helt korrekt, at jo kortere bølgelængde en radar
arbejder med, jo mere følsom er den for dæmpning. X-bånds radar har
en bølgelængde på ca. 3 cm, C-bånds radar, som DMI anvender, ca. 5
cm og S-bånds radar, som f.eks. NEXTRAD netværket i USA er baseret på, har en bølgelængde på ca. 10 cm.
For at reducere virkningen af denne attenuation har meteorologiske
radarer typisk været af S-båndstypen, og dæmpningen har været betragtet som ubetydelig.
Da jeg i 1998 designede LAWR radarens processering sammen med
Søren Overgaard fra DMI, udviklede jeg en algoritme, som forsøger
at kompensere for dæmpning af signalet som følge af nedbør, som
radarstrålen passerer på vej (‖en route‖) til og fra en regnbyge. Søren
fortalte, at de Ericsson C-bånds radarer, som DMI benyttede på daværende tidspunkt, var udstyret med en korrektionsfaktor, som korrigerede op til en faktor 2 på signalet, og at yderligere korrektion bare gav
støj. Jeg søgte derfor en algoritme, der som en funktion af den nedbør,
radarstrålen havde passeret, kunne generere et tal mellem 1 og 2. Hvis
den maksimale korrektion (2) skulle optræde ved maksimal dæmpning, måtte det være tilfældet, hvor der var regn over hele området fra
radaren og ud til ‖kanten‖. Valget faldt på den relativt simple model
bestående af en summation af det ekko, som radaren havde modtaget
op til den aktuelle position, delt med en summation af det maximale
ekko der kan forventes:

Illustration af LAWR attenuation korrektionen. Skyerne symboliserer en regnhændelse, som bliver observeret til to forskellige tidspunkter – ét før og ét efter at regnen har passeret radaren. C1Zmax i udtrykket modsvarer summationen af det maksimale ekko, faktoren α er tilføjet for yderligere at kunne justere
udtrykket (α ligger typisk på mellem 1.5 til 2.8).
Hvis man ‖skruer‖ for meget op for korrektionen, vil der ofte
opstå falsk nedbør (clutter) langs kanten af radarens dækningsområde. Denne nedbør kan maskes af ved at benytte variansbaseret clutter fjernelse. Dette vil blive beskrevet i et senere
indlæg.

r 1

Z r  Z g , r (1 

Hvor
Zr
Zg,r
Zmax
α, C1

:
:
:
:

  Z r 1
r 0

C1 Z max

)

Det korrigerede ekko
Målt ekko for afstanden r
Maximalt forventet ekko
Parametre.

radar.dhigroup.dk
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Bliv medlem af netværket for anvendelse af vejrradar

Det er visionen for brugergruppen at der skal opstå en frugtbar
udveksling af viden inden for
anvendelse af lokal vejrradar i
afløbsteknikken. Målgruppen er
meget bred. Vi henvender os til
eksisterende brugere af lokale
vejrradarer, rådgivende ingeniører, kommuner og forsyningsvirksomheder som overvejer at
anvende vejrradar samt alle andre der er interesseret i at lære
mere om denne spændende teknologi.

For at kunne finansiere arbejdet
med at lave nyhedsbreve, kurser
og hjemmesider opkræves der et
årligt gebyr. Gruppen er ‖nonprofit‖, dvs. at alle indtægter går
til at drive gruppen og skabe
aktiviteter.
Der skelnes mellem to typer af
medlemskaber: Personligt og
virksomhed. Hvis man er personlig medlem kan medlemskabet ikke overføres til andre kollegaer inden for samme år. Hvis
man tegner et virksomheds medlemskab kan 5 af virksomhedens
medarbejdere deltage samtidigt i
gruppens møder og kurser. Der
er ikke krav om at det er de

I NTELLIGENT
AFLØBSTEKNIK
Byg bro mellem viden
og anvendelse

samme personer der deltager
hver gang.
Priser (2010):
Personligt:
Virksomhed

kr. 1.500,kr. 4.500,-

Studerende (ikke—PhD) kan
deltage gratis i møderne, såfremt der er plads.
Der kan i forbindelse med møder og kurser være tale om betaling for udgifter til materialer og
forplejning.

Det er netværkets fornemste
mål at formidle den nyeste
viden inden for anvendelse af
lokale LAWR radarer på en
forståelig måde. Der skal være udveksling mellem brugere
og direkte adgang til eksperter og forskere.

Netværket administreres af
Michael R. Rasmussen
Institut for Byggeri og Anlæg
Aalborg Universitet

Tilmelding
Tilmelding kan foregå på to måder: Enten ved at gå
ind på www.vejrradar.dk eller ved at udfylde nedenstående tekst og sende det til:

Navn…………………………………………………………………………………………….……..

Vejrradar netværket
Institut for Byggeri og Anlæg
Aalborg Universitet
Sohngaardsholmsvej 57
9000 Aalborg
Att: Michael R. Rasmussen

Adresse………………………………………………………………………………………………...

Virksomhed……………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………
CVR…………………………………………………………………………………………………..
EAN (offentlige virksomheder)……...………………………………………………………………..

Tlf: 9940 8485
mr@civil.aau.dk

E-mail…………………………………………………………………………………………………..
Medlemstype:

 Personligt (1.500,- kr/år)



Virksomhed (4.500,- kr./år)

