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Hirlam/Aladin: Samstarf Evrópuþjóða í líkanagerð



Harmonie: Afl- og eðlisfræði

Aflfræði:
● Flotjafnvægi (hydrostatic)
● Án flotjafnvægis (non-hydrostatic)

Eðlisfræði:
● Arome (nh – 2.5 km)
● Alaro (nh/h – ca. 5 km)
● Aladin (h – ca. 10 km)

Yfirborð: 
● Surfex (Météo-France)
● Sér líkan, hægt að keyra sjálfstætt
● “Samskipti” við lofthjúpinn í gegnum 

neðsta líkanaflötinn (11m hæð)
● 2m hiti, raki, 10m vindur o.fl. kemur úr 

Surfex
● Gagnaaðlögunin gerist í Surfex 

(Einnig í lofthjúpnum ef 3DVAR er 
notað)

● Viðheldur snjómagninu milli keyrslna  



Harmonie keyrslur



Harmonie @ VÍ

9. mars 2011: Skrifað undir samning milli VÍ og ECMWF, gerðumst þar með 
fullgildir meðlimir og aðgangur opnast að ofurtölvum
1. sept. 2011: Reglulegar tilraunakeyrslur hefjast. Harmonie útg. 36h1.4. Án 
gagnaaðlögunar (data assimilation). Keyrt á ecgate/c1a ofurtölvu ECMWF. 
Fjórum sinnum á sólarhring 48 klst spár 
 27. sept. 2012: Uppfært í útg. 37h1.1 og gagnaaðlögun fyrir yfirborð gert virkt 
með takmörkuðum fjölda íslenskra mælistöðva. Líkanið hitað upp frá 8.9 kl. 00. 
Hinum fræga ECMWF jökli hent út, allur snjór tekinn af landinu
13. okt. 2012: Allar mælistöðvar settar inn, ca 230 stöðvar notaðar í 
gagnaaðlögun. Ákveðið að sleppa snjódýptarmælingum.
20. jan. 2013: Uppfært í útg. 37h1.2 og byrjað að keyra á c2a, nýrri ofurtölvu 
ECMWF.  



Uppsetning á Harmonie



Harmonie: Kortasafn á brunni



Harmonie: Vindur



Vindur: Samanburður við önnur líkön

Harmonie

MAE: 2.79

RMSE: 3.88

BIAS: -1.52

Hirlam5

MAE: 2.99

RMSE: 4.09

BIAS: -1.52

Hras3

MAE: 2.97

RMSE: 4.00

BIAS: -0.39

ECM0125

MAE: 3.04

RMSE: 4.21

BIAS: -1.58



Vindur: Drag formúlur í Harmonie



Vindur: Sjálfvalið XFRACD



Vindur: BE04 og fx (met.no)

Norðmenn nota BE04 og bera saman við fx (svindl?)
Vilja veðurfræðingar á vakt gera það sama?
Það þyrfti að bremsa BE04 eitthvað niður.



Vindur: Tunewind



Vindur: Tunewind RMSE/BIAS



Vindur: Sannprófun fyrir júlí 2012



Vindur: Kuiper Skill Score



Harmonie: Úrkoma



Harmonie: Klakkaúrkoma yfir sjó vandamál



Úrkoma: Sama vandamál hjá met.no

Þekkt vandamál hjá met.no (fengið 
af glærum Trygve Aspelien)
Norðmenn eru að keyra sam- 
bærilega uppsetningu á Harmonie 
og við (Upper-Air Blending)
Harmonie notar EDMFm (Eddy 
Diffusivity Mass Flux Scheme) fyrir 
smáklakkamyndun (shallow 
convection), þróað af KNMI
Til þess að líkanið nái þróun 
smáklakka yfir í háreista þurfa 
margar einingar að spila vel 
saman, hugsanlega þarf að stilla 
einhverja stika fyrir norðlægar 
slóðir
 Athugasemd frá starfsmanni KNMI 
á fundinum gaf til kynna að 
Blending væri hugsanlega um að 
kenna, 3DVar gæti virkað betur



Úrkoma: Snjómagn



Úrkoma: Samanburður við afkomumælingar

Vorferð á Hofsjökul farin dagana 30. apríl til 5 
maí
Vatnsgildi fyrir staðina tekin út úr Harmonie 
greiningu á hádegi sömu daga
Samkvæmt þessu er Harmonie að ofmeta 
snjómagnið um tæp 14% 

Staður Mælingar Harmonie

Nálægt
hábungu

255 cm 
0.46 g/cm3

307 cm

64,8928 
-18,8588

112 cm 
0.44 g/cm3

205 cm

64,9676 
-18,8689

65 cm 
0.51 g/cm3

70 cm

64,8389 
-18,7085

223 cm
0.46 g/cm3 253 cm

64,7701 
-18,5428

99 cm
0.41 g/cm3 77 cm

64,7228 
-19,0579

168 cm
0.47 g/cm3 135 cm

Samtals: 922 cm 1048 cm

Vorferð 2013 - Hofsjökull
Vatnsgildi og meðal eðlisþyngd 

snjólagsins



Harmonie: Hiti í 2m hæð



Hiti: Vötn í Surfex



Hiti: Alltof kalt yfir vötnum - Mývatn

Hitaspá yfir vötnum sýnir mjög neikvæðan bias
Þrátt fyrir mjög lágan yfirborðshita (Ts) á Mývatni 
í Surfex, þá leggur vatnið aldrei, allavega engin 
snjóhula yfir vatninu í allan vetur (stillingaratriði?)
Finnar þekkja þetta vandamál vel í Harmonie, 
vatnalíkan (FLake) orðið partur af Surfex útg. 7.2 
sem kemur með næstu uppfærslu á Harmonie í 
haust
Vonandi verður þetta betra næsta vetur með nýrri 
útgáfu



Hiti: Samanburður við önnur líkön

Harmonie skorar 
svipað og ECM0125

Hirlam5 mun betra

Harmonie með verri 
bias en hin líkönin, 
hversu mikil áhrif hafa 
vötnin?



Hiti: Samanburður – stakar stöðvar

Stöð - Nafn Harmonie
MAE / RMSE / BIAS 

Hirlam5
MAE / RMSE / BIAS

ECM0125
MAE / RMSE / BIAS

1475 - Reykjavík 1.2 / 1.58 / -0.8 0.98 / 1.28 / -0.2 1.74 / 2.11 / -1.6

2050 - Stykkishólmur 0.9 / 1.2 / -0.15 1.09 / 1.44 / 0.53 1.4 / 1.72 / -1.19

1919 - Gufuskálar 0.88 / 1.19 / -0.05 0.94 / 1.24 / -0.19 1.19 / 1.50 / -0.49

3317 - Blönduós 1.55 / 2.10 / -0.74 1.64 / 2.18 / 0.07 2.23 / 2.56 / -1.80

4300 - Mývatn 3.91 / 4.96 / -3.38 1.86 / 2.85 / 0.86 1.87 / 2.49 / -1.02

4271 - Egilsstaðaflugvöllur 3.18 / 3.91 / -2.89 1.91 / 2.67 / -0.10 2.82 / 3.25 / -2.04

4193 - Dalatangi 0.88 / 1.24 / -0.11 0.99 / 1.36 / -0.41 0.94 / 1.32 / -0.27

5544 - Höfn í Hornafirði 1.34 / 1.68 / -0.81 1.20 / 1.64 / 0.76 1.16 / 1.48 / -0.42

6272 - Kirkjubæjarkl. Stj. 1.42 / 1.88 / -0.68 1.14 / 1.47 / -0.57 1.96 / 2.54 / -1.74

6310 - Kálfhóll 1.33 / 1.70 / -0.75 1.23 / 1.64 / 0.11 1.20 / 1.60 / -0.39

6935 - Hveravellir 1.81 / 2.48 / -1.44 1.20 / 1.62 / -0.14 1.11 / 1.52 / -0.29

IT: 01.12.2012 00:00 – 28.02.2013 18:00  FC: 06,12,18,24,30,36,42,48



Lokaorð

Almennt stendur líkanið sig nokkuð vel
Það er mikilvægt að þekkja veikleikana til að geta 
bætt líkanið
Við höfum þegar náð árangri í að bæta 10m vind
Vonandi verður búið að laga hitavandamál yfir 
vötnum fljótlega
Líkanateymið mun einbeita sér á næstunni að 
landgerðinni í undirliggjandi Surfex-líkaninu.



Þakkir

Þakka ykkur!

?
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