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LABORATIONSKURS IN FYSISK OCEANOGRAFI 

Ändamålet med denna kurs är att introducera deltagarna för havets fysiska struktur 
genom analyser av olika typer av observationer. För detta ändamål har vi satt samman 
fyra laborationer. Två av dem belyser havets temperatur, salt och täthetsstruktur och 
två fokuserar på havets rörelser, den ena ur eulerskt och den andra ur lagrangskt 
perspektiv. 

Vid varje möte tänkte jag först ge en introduktion till de fenomen som labbet är avsett 
att belysa och sedan ger jag en något detaljerad genomgång av själva labbet inklusive 
analyskoden. Alla laborationer är skrivna i matlab. Kod och data till alla laborationer 
kommer att finnas tillgängliga på en website här på MISU. Kursdeltagarna måste vara 
bekanta med begreppet 'att skriva kod' så dom kan navigera genom koden, men det 
ställs inga krav på att skriva kod för kunna genomföra laborationen. Å andra sidan är 
ni helt fria att experimentera med koden, skriva egna analysrutiner, mm. 

De fyra laborationerna är 

1. Hydrographic sections 

Denna syftar till att belysa strukturen i starka baroklina fronter som 
Golfströmmen utanför USs ostkust eller Nordatlantströmmen öster om Grand 
Banks. 

2. Hydrographic time series 

Via analyser av långa tidsserier kunna identifiera huvudsakliga variationer. De 
kan vara säsongsvariationer eller avvikelser (anomalier) från år till år. 

3. Modal analysis (vertical structure of currents) 

Vi hör talas hela tiden om barotropa och baroklina strömmar (eller komponenter 
i en ström). Här ges tillfälle att titta närmare på en ströms verkliga struktur. 

4. Lagrangian lab (fluid motion using markers) 

Flöten (på ytan som på djup) beskriver med enorm upplösning hur vatten rör 
genom havet. Hur strömmar vatten längs en front? Hur påverkar topografi dess 
rörelse? 

För att alla ska komma igång så effektivt som möjligt uppmuntrar jag deltagarna att 
experimentera med labben i små grupper. Sedan kan ni välja ett av data seten - precist 
som om ni hade varit på expedition och själv samlat in dessa - och företa en egen 
analys. 

Rapport ska lämnas in inom två veckor. Texten ska vara ca 2500-3000 ord i längd 
(exkl referenser och tilläggsmaterial) och med max fyra figurer. Avsikten är att 
destillera analyserna till en kortfattad vetenskaplig uppsats som sammanfattar de 
väsentliga resultaten klart och tydligt - som om den skulle skickas in till en tidskrift 
för publikation. 

Första mötet blir fredagen 9 mars kl. 14 och vi möts ungefär varannan vecka efter 
överenskommelse.  

  


