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EPS-produkter i produktionen

Hur skall de se ut?



Är naturen
deterministisk

eller
probabilistisk ?



Den mest fundamentala teorin av hur naturen fungerar är kvantmekaniken
vilkas grundläggande lagar är probabilistiska

NWP är en tillämpning av Navier-Stokes ekvationer
vilkas grundläggande lagar är deterministiska

Fråga: Hur går det ihop?

Svar: Naturen är också kaotisk, dvs.

The present determines the future
but

The approximate present does not approximately determine the future
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Feltillväxt - Prediktabilitet



Prediktabiliteten
är mycket

skalberoende
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EPS-produkter i produktionen

Hur skall de se ut?

SÖK FM - SMHI



Ensemble-prognoser för

• Finskaliga km skala
• Kortfristiga 0-48 timmar

baserade på limited area modeller

WRF
MEPS



Svårighet med
EPS information

7 dimensioner
Var, x, y, z, to, tF , m



8 principiellt olika 
sätt att presentera 

EPS information



1. Alla individuella ensemble medlemmar presenteras

som horisontella fält / Frimärkskartor



2. Några representativa ensemble medlemmar

en från var och en av ett antal typiska grupper, eller kluster



3. Sannolikhetsfördelningen presenteras

a. som tidsutveckling av PDF
för variabeln V i punkten P  /  Ensemble Plymer



3. Sannolikhetsfördelningen presenteras

b. som tidsutveckling av lådagram
för variabeln V i punkten P  /  Förenklade Ensemble Plymer



3. Sannolikhetsfördelningen presenteras

c. som vertikalprofiler av PDF
för variabeln V i den horisontella punkten P



3. Sannolikhetsfördelningen presenteras

d. för en enskild isolinjes horisontella utbredning
så kallade Spagetti-plots / Limited Contour Analysis



4. Centrum av fördelningen



4. Centrum av fördelningen presenteras med hjälp av lägesmåttet

a. Medelvärde (Ensemble Mean)



4. Centrum av fördelningen presenteras med hjälp av lägesmåttet

b. Medianvärde



4. Centrum av fördelningen presenteras med hjälp av lägesmåttet

c. Typvärde = Sannolikaste värdet



5. En kvantil av fördelningen presenteras som horisontella fält
C

D
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6. Extremvärden hos fördelningen presenteras som fält

a. Maximum-värde



6. Extremvärden hos fördelningen presenteras som fält

b. Minimum-värde



7. Sannolikheten för en händelse presenteras som horisontella fält

Sannolikheten att Variabeln V överstiger ett Tröskelvärde T



8. Osäkerhetsmått presenterade som horisontella fält

Standardavvikelsen hos ensemblen = Ensemble Spread



EPS-produkter
för SMHI - Luftfart

Hur skall de se ut?



Centrum av fördelningen och osäkerhetsmått

Variabel

Höjd till 0ºC isoterm

T850

T2M

Td2M

WS10M

WDIR10M



Variabel Händelse

Vindstyrka 2m > 25 kn

Vindskjuvning 10m – 3000ft > 30 kn

Temperatur 2 m < 0 ºC

Molnbas < 300 m

Sikt < 5000 m

Underkyld nbd Existerar

Sannolikheten för en specifik händelse



CMEPS data
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