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Motivation

NWP prognoser går mot högre upplösning.
Globala modeller: ECMWF i 2015: 10 km.
Limited-area model mot 1-3 km. 
-> Mesoskalan (gamma) kräver en ny icke-hydrostatistik 
model. 
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Motivation

NWP prognoser går mot högre upplösning.
Globala modeller: ECMWF i 2015: 10 km.
Limited-area model mot 1-3 km. 
-> Mesoskalan (gamma) kräver en ny icke-hydrostatistik 
model. 

Datorbehov ökar kraftigt. 
Grannländer har en gemensam NWP-domän.

Norskt-svenskt samarbete om gemensam NWP produktion 
Använding av den mesoskaliga modellen Arome
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MetCoOp: Meteorological co-operation on 
operational Numerical Weather Prediction

 
Mål for prosjektet MetCoOp

Felles operasjonell produksjon av numeriske 
værprognoser

i starten av 2014
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ProsjektgruppenKick-off August 2011Kick-off August 2011



7
  

Planerad produktion
G

T
S

 -
 o

bs
e

rv
at

io
n

erSMHI

MET

Pre-
processing

Pre-
processing

Data 
assimilation

och 
prognos 

model
på 

superdator

Produkter
och
arkiv

Produkter
och
arkiv



8
  

Planerad produktion
G

T
S

 -
 o

bs
e

rv
at

io
n

erSMHI

MET

Pre-
processing

Pre-
processing

Data 
assimilation

och 
prognos 

model
på 

superdator

Produkter
och
arkiv

Produkter
och
arkiv

På uppstart:
Vilje på NTNU i Trondheim,

2015 på SMHI
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Milestones
● Decide common model-system 09-11
● Decide scheduler system 03-12
● Provide verification result 06-12

● final decision and paper 10-12
● Decision about EPS system 10-12
● Pre-operational model setup 06-13
● Operational organization 08-13
● Common operations from 03-14
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Vår mesoskalig NWP-system: HARMONIE-Arome

● HARMONIE
● Non-hydrostatic 

dynamics 
● AROME physics 
● 2,5 km horizontal 

resolution
● 750x960 grid points
● 65 vertical levels
● 60 sec timestep
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HARMONIE
Hirlam Aladin 

Regional/Meso-scale 
Operational NWP In Europe
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HARMONIE-RCR för cy38h1
RCR=Regular cycle with the reference

● SMHI och MET kommer att köra RCR för 
HIRLAM-konsortium. 

● Det betyder att vi använder den senaste och 
bästa modellversionen operationellt.

● DMI kommer också att köra RCR för sitt 
domän. 



13

Satellite picture from NOAA, 
2011-07-22, 15:11 UTC

HARMONIE/AROME
2011-07-22, 13:00 UTC

km-scale NWP 



  

Feltillväxt



  

Feltillväxt för olika längd-skalor

Exponentiell felltillväxt första 6-8 timmarna, 
snabb mättnat av felet för meso-gamma-skalan!



  

Feltillväxt för olika längd-skalor

Exponentiell felltillväxt första 6-8 timmarna, 
snabb mättnat av felet för meso-gamma-skalan!

I Arome kan vi modellera 
meso-gamma-skalan.

Men:
Vi behöver metoder för 

att separera den 
prediktabla signalen,

tex. med ensembler eller
grann-metoden.



  

Bättre beskriven fysiografi, ger ökad 
prediktabilitet av marknära variabler

e.g. simmons…

11 km 2.5 km

2m-temperatur i HIRLAM E11 och  Arome



  

Exempel, 10 m vind verif.



  

 Med ett gridavstånd på 2.5 km närmar vi oss 
de skalor där djup konvektion kan lösas upp 
explicit.

 Därmed beskriver vi med hjälp av de 
upplösta modellekvationerna processer med 
kortare tids/rums-skalor, som där med har 
kortare prediktabilitet.

Utmaningar när vi går mot km-skalan
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MetCoOp Memo 
(http://metcoop.org/memo/)

● 03/2013,  Karl-Ivar Ivarsson. Verification study of HARMONIE AROME 
Comparison of the effects of using horizontal resolutions of 2.5 km and 3 
km.

● 02/2013,  Per Dahlgren. A Comparison Of Two Large Scale Blending 
Methods; Jk and LSMIXBC

● 01/2013,  Karl-Ivar Ivarsson, Morten A Køltzow, Solfrid Agersten. 
Verification of cloud simulation in HARMONIE AROME. A closer look at 
cloud cover, cloud base and fog in AROME

● 02/2012, Morten A Køltzow, Karl-Ivar Ivarsson, Dag Bjørge, Solfrid Agersten 
Verification study II Supplementary verification of HARMONIE AROME

● 01/2012, Morten A Køltzow, Karl-Ivar Ivarsson, Solfrid Agersten, Lars 
Meuller, Dag Bjørge, Ole Vignes, Per Dahlgren, Bjart Eriksen, Martin Ridal, 
Rebecca Rudsar. Verification study HARMONIE AROME compared with 
HIRLAM, UM and ECMWF
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Sammanfattning
➢ Svensk-norsk samarbete i MetCoOp för en gemensam 

operationell produktion fr o m vår 2014

➢ Omställning till den icke-hydrostatiska, konvektion-upplösande, 
meso-skaliga model Arome @2.5 km.  

➢ Arome ger mer realistisk fysik, mer detaljer i fysiographi, 
men också mer detaljer med kort prediktabilitet.

➢ Nya utmaningar:

➢ Vilka observationer/metoder är viktigast för mesoskalig 
NWP?

➢ Hur tolkar vi prognoser med oprediktabla komponenter?
➢ Ökat återkoppling mellan utvecklare och prognosmeteorologer

➢ Utblick: Sannolikhetsprognoser baserad på en ensemble i 2015
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Tusen takk!

 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22

