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 Formål: Projektet har til formål at skabe bedre 
sammenlignelighed mellem meteorologiske 
målinger foretaget i EU. Dette skal ske ved bl.a. 
at implementere nye sensorer, procedurer og 
usikkerhedsvurderinger. 

 Baggrund: Projektet beror på, at der i dag er 
betydelige forskelle i beskaffenheden af de 
målinger, som foretages rundt i Europa. Dette 
forringer mulighederne for præcise klimaregi-
streringer og vejrforudsigelser.  

 Deltagere:  
Teknologisk Institut (DTI) er dansk deltager 
i projektet og med fokus på måling af 
lufthastighed, og samtidig er Aarhus 
Universitet (AAU) inddraget. 
Andre deltagere: INRIM/Italien (Projektleder), 
CEM/Spanien, CETIAT/Frankrig, CMI/Tjekkiet, 
CNAM/Frankrig, GUM/Polen, INTA/Spanien, 
INTiBS/Polen, JV/Norge, MIKES/Finland, NPL/UK,  
PTB/Tyskland, SMD/Belgien, SMU/Slovakiet, 
SP/Sverige, og UME/Tyrkiet 
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 Fremgangsmåde: 
Projektet fokuserer på sporbarheden af 
meteorologiske målinger af temperatur, 
tryk, luftfugtighed, lufthastighed inkl. 
retning og solar stråling, samt disses 
korrelationer med hinanden. 
DTI leder gruppen for lufthastighed, der 
arbejdet med 3 problematikker: 

 Geografisk obstruktion af vinden adres-
seres med on-site kalibrering af lufthastighed 
ved at relatere emnets måling til lufthastig-
heden i 40-50 m højde vha. LiDAR teknik 

 Indflydelse fra regn og frost modelleres 
og vil forsøges korrigeret f.eks. vha. 
temperaturmåling og nedbørsmåling 

 Sporbarhed etableres ved en lang tids 
sammenligning som on-site 
kalibreringsmetode 

DTI samarbejder med AU der har en 
vindtunnel (Mars simulator) der kan 
skabe ekstreme vejrforhold 

Kontakt: 
Teknologisk Institut 

Claus Melvad: cmd@teknologisk.dk  

 
Projektets hjemmeside: 
http://www.meteomet.org  
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 Seeding test (2012): 
En test af depositeffekter under 
kontrollerede forhold. 
- Røg seeding 
- Polymer tyndfilm 
- Fedt 
 
Modelberegninger beskriver at ændringen i 
transittid under ideelle forhold gør at 
1 mm deposit giver 10 % fejlvisning. 
 
I virkeligheden reduceres signal styrken og 
med en reduceret SNR bliver signalerne 
svære at genkende. Målingen vil f.eks. 
begynde at oscillere, men det afhænger 
meget af deposit type, hastighed og 
deposit tykkelse. 
 
Dette er blot indledende knæbøjninger til 
kommende is, rim (2013) og regnvejr 
(2014) tests. 
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 Næste test: Overisning (2012/2013) 
I samarbejde med Aarhus Universitet 
 
Is-typerne er: 
- rim, dvs. kondensering af vand fra atmosfæren på anemometeret, 
kendetegnes ved at være hvid og ugennemsigtig 
- isregn, dvs. dråber der fryser på anemometeret, kendetegnes ved at være 
gennemsigtig 
 
 

Tryk (0,02-1000 mbar) 
Temperatur (-120 til +100- °C) 
Støv aerosol ≈ 1-1000 cm-3 


