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Weersverwachting door de meteoroloog

De meteoroloog maakt gebruik van:

waarnemingen
satellietfoto’s 
radar
weerkaarten
weermodellen

Presenter
Presentation Notes
In de vorige opdrachten hebben we zelf een weersverwachting gemaakt met behulp van de analyse door de meteoroloog, de verwachtingskaarten en de actuele observaties van het weer. De analyse en de actuele observaties zeggen iets over het weer op dit moment. De verwachtingskaarten zijn gebaseerd op de uitkomsten de computermodellen die in de meteorologie gebruikt worden.De meteoroloog baseert zijn verwachtingen op de computermodellen in combinatie met het actuele weer. In sommige situaties presteert het computermodel erg goed en hoeft de meteoroloog er weinig aan toe te voegen. In andere situaties is het model minder goed en moet de meteoroloog de verwachtingen van het model bijsturen. Met name in situaties met lage bewolking, mist en in situaties met buiige neerslag presteert het model lang niet altijd goed. Maar ook de wind gaat berekent het model niet altijd goed.De bewegingen van de weersystemen (hogedrukgebieden, lagedrukgebieden, fronten), heeft het computermodel vaak wel goed te pakken, hoewel ook hier soms nog timingsverschillen inzitten.
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Weermodel

• De atmosfeer is een dunne schil om de aarde heen.
• De atmosfeer is verdeeld in punten en lagen (roosterpunten).
• In de atmosfeer gelden natuurkundige wetten (onder andere 
stromingsleer).
• De computer berekent met behulp van deze wetten en wiskunde de 
veranderingen in de atmosfeer op de roosterpunten.

Voorbeelden van meteorologische variabelen waaraan door het 
computermodel gerekend wordt:

luchtdruk
wind
temperatuur
vochtigheid

Presenter
Presentation Notes
In deze computermodellen wordt de atmosfeer gezien als een dunne gasvormige schil rond een bol, waarop wetten uit de stromingsleer en uit andere delen van de natuurkunde toegepast worden. De natuurkundige kennis wordt omgezet in wiskundige formules, waarmee een computerprogramma berekeningen kan uitvoeren. Uitgaande van een begintoestand, bepaald uit weerwaarnemingen, berekent de computer de waarde van allerlei meteorologische variabelen voor enkele uren tot enkele dagen vooruit. Voorbeelden van variabelen waarmee gerekend wordt zijn de luchtdruk aan de grond en de wind, de temperatuur en de vochtigheid op verscheidene niveaus in de atmosfeer. Het liefst zouden we voor alle punten in de atmosfeer de waarden van meteorologische grootheden kennen, maar dat is natuurlijk ondoenlijk. Daarom wordt er gewerkt met een beperkt aantal zogeheten roosterpunten (zie figuur onder), verspreid over de aardbol, met boven elk punt een aantal lagen. Naarmate de mogelijkheden van de computers toenemen en kan de afstand tussen de roosterpunten kleiner worden gekozen en het aantal lagen worden uitgebreid. Dit leidt tot nauwkeuriger verwachtingen en de mogelijkheid ontwikkelingen op steeds kleinere schaal in de berekeningen mee te nemen. Op dit moment gebruiken wereldwijd rekenende atmosfeermodellen roosterpuntafstanden van bijvoorbeeld 60 km bij 30 lagen; bij modellen die een kleiner gebied bestrijken, wordt momenteel al gewerkt met een rooster van 2,5 km! 
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Roosterpunten (KNMI-HIRLAM model)

roosterafstand = 11 bij 11 km
in de hoogte 60 lagen 

binnenkort:
KNMI-Harmoniemodel
roosterafstand = 2,5 bij 2,5 km
in de hoogte 60 lagen

Presenter
Presentation Notes
Het Hirlam (High Resolution Limited Area model) werkt met roosterafstanden van 11 bij 11 km en wordt 4 x per dag gedraaid op het KNMI. Dit model rekent niet voor de hele aarde, maar voor NW-Europa, waarbij de grenzen van het rekengebied lopen van de Amerikaanse oostkust tot diep in Rusland en van noord Noorwegen tot Zuid Spanje.In de nabije toekomst gaat er bij het KNMI gewerkt worden het het Harmonie-model, wat rekent met een roosterafstand van 2,5 bij 2,5 km. Voordeel van dit model is, dat de bewegingen in de atmosfeer er nog nauwkeuriger in beschreven worden.
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Modeluitkomst: neerslagverwachting

Presenter
Presentation Notes
Het computermodel rekent de hele atmosfeer door. De resultaten daarvan worden op verschillende manieren voor de meteoroloog gepresenteerd. In de komende dia’s een aantal voorbeelden daarvan. Hier een voorbeeld van een neerslagverwachting van het KNMI – HIRLAM model, op 6 juli tussen 10 en 11 uur Nederlandse tijd.De hoeveelheid regen in mm per vierkante meter die in dat uur vallen, zijn af te lezen met behulp van de legenda rechts.
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Modeluitkomst: neerslagverwachting

model werkelijkheid

Presenter
Presentation Notes
Wanneer we het radarbeeld van half 11 Nederlandse tijd bekijken, zie je dat het model de neerslag in het noordoosten van het land goed berekend had, hoewel de precieze plekken niet helemaal kloppen.

http://www2.knmi.nl/neerslagradar/index.php
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Andere
modelresultaten

windrichting

windsnelheid

temperatuur  
dauwpuntstemperatuur

bedekkingsgraad (bewolking)

neerslag

Presenter
Presentation Notes
In dit voorbeeld door het KNMI-Hirlam-model waardes voor de komende 48 uur voor De Bilt van windrichting (°), windsnelheid (m/s) , temperatuur en dauwpunt ( in °C), bewolking (in achtsten) en neerslag (in mm).
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Andere modelresultaten

thermodynamisch diagram
voor bepaalde plaats en tijd

Presenter
Presentation Notes
Hier een voorbeeld van een door het model berekent thermodynamisch diagram. De meteoroloog gebruikt dit om te kijken naar de opbouw van de atmosfeer en om in te schatten of er bewolking zal zijn (temperatuur en dauwpunt dicht bij elkaar), maar ook of er kans is op buien, onweer, windstoten, mist, sneeuw, ijzel of ijsaanzetting op vliegtuigen.
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Andere modelresultaten

satellietfoto

Presenter
Presentation Notes
Een door het KNMI-Hirlam-computermodel berekende satellietfoto op een bepaald tijdstip.Hiermee kan de meteoroloog bekijken of de bewolking die het model berekent klopt met de werkelijkheid en of deze bewolking zal gaan veranderen of verplaatsen.
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Andere modelresultaten

wind en luchtdruk 
aan de grond 

Presenter
Presentation Notes
Door het ECMWF-computermodel te Reading berekende luchtdruk aan de grond en neerslag. Deze modelresultaten worden vooral gebruikt door de meteoroloog om te kijken hoe het grootschalige verloop is van het weer, hoe de weersystemen zich verplaatsen en waar we in ons land mee te maken krijgen.
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De meteoroloog

Met behulp van de actuele situatie, de resultaten van het 
computermodel en zijn kennis van sterke en zwakke kanten van het 
computermodel maakt de meteoroloog zijn verwachting.

Presenter
Presentation Notes
De uitkomsten van de computermodellen (er zijn er verschillende) gebruikt de meteoroloog voor het maken van zijn verwachtingen. Aan de hand van het actuele weer en zijn kennis in welke situaties de computermodellen goed zijn en in welke situaties ze minder goed zijn, bepaald de meteoroloog hoe betrouwbaar de uitkomsten van het computermodel zijn. Met behulp van de uitkomsten van het computermodel maakt hij vervolgens zijn verwachting.
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Labyrinth (VPRO)
http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/labyrint-
tv/2010/mei/26-05.html
(tot en met 18.30 minuten)

Klokhuis
http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/weersverwachtingen

De weersverwachting – eventuele video’s 

Presenter
Presentation Notes
Eventuele filmpjes:Labyrinth – en dan nu het weerOver het maken van weersverwachtingen:  t/m 18.30 minutenhttp://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/labyrint-tv/2010/mei/26-05.html1e deel geschikt; 2e deel na 18.30 minuut (over klimaat) nietKlokhuis filmpje over tv-meteoroloog Marjon de Hondhttp://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/weersverwachtingenRedelijk actueel

http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/labyrint-tv/2010/mei/26-05.html
http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/weersverwachtingen
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