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Murry Salbys ekvation: Enkel modell för samspel mellan 
koldioxidhalt och temperatur, version 2

av Pehr Björnbom

En andra version av en enkel differentialekvationsmodell med Murry Salbys ekvation för 
koldioxidhalten och den enkla energibalansmodellen (EBM) för temperaturen har lösts. I den 
första versionen var den enda forcing som medräknats den från den stigande koldioxidhalten. 
Med modellen undersöktes vad som skulle hända om Murry Salbys ekvation skulle fortsätta 
gälla utan avbrott. I denna andra version finns också en forcing som varierar som en sinuskurva 
med perioden 64 år med, vilken skall representera en oscillation i klimatsystemet som har sin 
grund i samverkan mellan djuphavet å ena sidan och ythav och troposfär å den andra. 
Temperaturkurvan visar i detta fall avkylning och platåer under vissa tidsperioder medan 
koldioxidhalten stiger monotont i ökande takt.
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I den första versionen av modellen var den enda forcing som medräknades den från den stigande 
koldioxidhalten. Differentialekvationsmodellen framgår av följande ekvationer, där den första 
ekvationen är Murry Salbys ekvation, och den andra är den enkla energibalansmodellen (EBM) enligt 
David G. Andrews (2010) An Introduction to Atmospheric Physics, kapitel 8.2.

dy
dt

=k (T−T b)

C dT
dt

=5.35ln( yyb)+c1sin(2π
t−t0+tc0
t p )−α(T−T b)

y  = koldioxidhalt i atmosfären, ppmv
t  = tid, år
k  = 2.21 ppmv/år
T  = temperaturavvikelse enligt HadCRUT4, C
T b  = -0,415 C
C  = 16 W år/(C m2)
yb  = 280 ppm
c1  = 0.4 W/m2
t p  = periodlängd för oscillationen = 64 år
tc0  = antal år in i sinuskurvan som oscillationen har pågått när t=t0 , den är lika med 20 år
α  = 1,9 W/(C m2)

Uttrycket 5.35ln( yyb) är forcingen från koldioxiden i W/m2 när halten är lika med y  ppmv 

räknat från det balanstillstånd när koldioxidhalten var lika med yb  ppmv.

Den sinusformade oscillationen har med hjälp av tc0  anpassats så att avkylningar och platåer 
stämmer överens på ett ungefär med den observerade temperaturkurvan. Genom att anpassa c1  har 
oscillationen i temperaturen fått en amplitud som på ett ungefär stämmer med observerad 
temperaturkurva. Ambitionen har inte varit att exakt reproducera observerad temperatur eftersom syftet 
med simuleringen endast är att demonstrera användbarheten av Murry Salbys ekvation.

Att den sista termen i EBM-ekvationen blir α(T−T b) beror på att vi använder årsmedelvärden från 
HadCRUT4. EBM-ekvationen är härledd på så sätt att temperaturavvikelsen skall vara noll i ett 
balanstillstånd där forcingen är lika med noll. 

Detta diffekvationssystem löstes med initialtillståndet t0  =1870, y0  = 288 ppmv och T 0  = 
-0.30 C. y0  är beräknat värde enligt min rekonstruktion medan T 0  är fyrtioårsmedelvärdet av 
HadCRUT4 för år 1870. Återkopplingsparameterns α  värde bestämdes genom att pröva olika 
värden till dess koldioxidhaltens utveckling stämde med observationerna.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0521693187
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Följande programkod i Scilab användes:

clear

function zdot=f(t,z)
    y=z(1);T=z(2);
    dydt=k*(T-Tb);
    dTdt=5.35/C*log(y/yb)+c1/C*(sin(2*%pi/tp*(t-t0+tc0)))-alfa/C*(T-Tb);
    zdot=[dydt;dTdt];
endfunction

k=2.21;Tb=-0.415;C=16;yb=280;alfa=1.9;c1=0.4;tp=64;tc0=20;
t1=1870:2100;y0=288;T0=-0.3;
t0=1870;z0=[y0;T0];
z=ode(z0,t0,t1,f);
y=z(1,:); y=y';
T=z(2,:); T=T';
plot(t1,y)
xgrid
scf(1)
plot(t1,T)
xgrid

De följande två diagrammen visar att temperaturändringen består av en ökande trend som beror på den 
ökande koloxidhalten. Överlagrat på denna trend finns temperaturoscillationerna med en period på 64 
år som när den underliggande ökningstrenden är liten leder till perioder med avkylning. När 
koldioxidhalten blivit större ökar den underliggande ökningstrenden i temperaturen och oscillationerna 
leder till platåer snarare än avkylningsperioder. 

Koldioxidhalten blir 2050 lika med omkring 470 ppmv och år 2100 blir den 660 ppmv. Lägg märke till 
att koldioxidhalten stiger monotont och att inte ens avkylningsperioderna förmår att minska 
koldioxidhalten. Avkylningsperioder och platåer ger minskningar i ökningstakten men kan inte avbryta 
ökningen.

Den accelererande ökningen av både koldioxidhalten och den underliggande temperaturtrenden 
illustrerar Thomas Ps kritik att Murry Salbys ekvation leder till ett instabilt klimat. Uppenbarligen kan 
inte ekvationen, om den visar effekten av en verklig klimatprocess, gälla för all framtid. På något 
stadium måste i så fall andra klimatprocesser komma in som stabiliserar förloppet och får 
koldioxidhalten att minska igen.

https://www.scilab.org/
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