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Svensk sammanfattning

Hur flytande vatten i atmosfäriska moln fördelar sig över droppar av olika storlek har 
avgörande betydelse för regnbildning och för atmosfärens optiska egenskaper. 
Antalstätheter och storleksfördelningar ändras snabbt vid turbulenta molnkanter, där 
blandning av molnig och torr luft orsakar molnutspädning och avdunstning. De 
resulterande droppkonfigurationerna bestäms av hur enskilda mikrometerstora 
droppar utsätts för torr luft, av ett turbulent flöde vars längdskalor sträcker sig från 
millimetrar till hundratals metrar.

En första del av denna avhandling behandlar om blandning och avdunstning vid 
turbulenta molnkanter. Det förklaras hur ett flertal resultat från numeriska 
simuleringar kan förstås på ett enkelt sätt genom att förenkla och avdimensionalisera 
en mycket använd modell. Den enkla förståelsen möjliggör tolkning av empiriska data
och analys av hur blandning och avdunstning manifesterar sig på vitt skilda skalor. 
Två statistiska modeller för blandning och avdunstning presenteras. Den första 
reproducerar den breddning av vattendropparnas storleksfördelning som observeras i 
direkta numeriska simuleringar (DNS), men har en överförenklad 
supersaturationsdynamik. Detta problem är delvis åtgärdat i den andra modellen som, 
under vissa förhållanden, reproducerar droppars supersaturationer i DNS kvantitativt.

En andra del av avhandlingen behandlar vinkeldynamiken hos små partiklar i flöde.
Partiklars vinkeldynamik är av betydelse för vitt skilda fenomen, så som den inre 
viskositeten hos partikulära lösningar, sedimentering av iskristaller i moln och 
planktons rörelser. Det förutsägs att partiklar som har en rotationssymmetri och en 
reflektionssymmetri i ett plan som innehåller rotationssymmetriaxeln har samma 
vinklelrörelse som en sfäroid i Stokes-flöde. Denna förutsägelse verifieras i ett 
experiment där vinkeldynamiken hos triangulära partiklar i ett enkelt skjuvflöde 
observeras. Vinkeldynamiken hos rotationssymmetriska partiklar utan ovan nämnda 
reflektionssymmetri analyseras.
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