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AROME utófeldolgozás

� AROME
� Tanítási szakasz
� Operatív szakasz
� Eredmények

AROME-EPS utófeldolgozás

� AROME-EPS
� Operatív működés előkészítése
� Verifikációs eredmények



AROME

Operatív rendszer
• 2,5 km felbontású, 60 vert. szint
• nem-hidrosztatikus modell
• Fő terminusokban (00, 06, 12, 18 UTC) 48 

órás előrejelzés
• Mellék terminusokban (03, 09, 15, 21 

UTC) 36 órás előrejelzés
• Adatok 15 perces gyakorisággal
• 1órás csatolás 6 órával korábbi ECMWF-

HRES modellhez

Utófeldolgozással az RMSE értékét 
szeretnénk csökkenteni.



AROME utófeldolgozás: tanítási szakasz
Tanítási időszak: 1 év, 2021.09.01 – 2022.08.31
Globálsugárzás pontok: Monor és Nagykőrös
100 m szél: Ács, Pápakovácsi, Jánossomorja
Tanítás időtartalma: 4-5 óra (adatok megnyitása, beolvasása)
Input adatok:
• 00 UTC AROME előrejelzések (NetCDF)
• Globálsugárzás mérések partnerektől 2 pontra (Monor, Nagykőrös) (ASCII)
• 100 m szél mérések partnerektől 3 pontra (Ács, Pápakovácsi, Jánossomorja) (ASCII)
• OMSZ megfigyelések (ASCII)
• Szükséges adatok gyűjtése egy új tanításhoz cronból történik az UCS12-n.

Naperőművek
helyszínei

Szélerőművek 
helyszínei



AROME utófeldolgozás: tanítási szakasz
Használt megfigyelések (több állomásról):
• Szél:

• Szélsebesség
• Szélirány
• 2m-es hőmérséklet

• Globálsugárzás:
• Globálsugárzás
• 2m-es hőmérséklet

Előrejelzésekből a helyszín körüli 2 pont
távolságban lévő adatokat figyeli

Validáció: Az időszak 20%-a (sorsolt).

Helyszín Időintervallum Átlagos RMSE javulás

tanítás validáció validáló halmaz

Ács

sorsolt 80%
(2021.09.04 –
2022.08.28)

Sorsolt 20%
(2021.09.04 –
2022.08.28.)

11.93%

Jánossomorja 18.97%

Pápakovácsi 28.40%

Monor 15.02%

Nagykőrös 14.51%



AROME utófeldolgozás: operatív szakasz

Operatív környezet
• Ucs12 szerveren fut (python3 kód), CPU-n
• AROME 0 UTC futáshoz csatolva (Apollo HPC)
• ssh script indítás (futási idő ~10 perc)
• Adatok másolása a CDS6-ról

Input adatok:
• Előrejelzés:

• 00 UTC AROME előrejelzések, 15 perces adatok (NetCDF)
• Megfigyelések: az előrejelzést megelőző 12 órából
• Partnerektől származó globálsugárzás mérések 2 pontra (Monor, 

Nagykőrös), 15 perces adatok (ASCII)
• Partnerektől származó 100 m szél mérések 3 pontra15 perces adatok 

(Ács, Pápakovácsi, Jánossomorja) (ASCII)
• OMSZ megfigyelések, 10 perces adatok, globálsugárzást adó 

állomások (ASCII)



AROME utófeldolgozás: operatív szakasz

00UTC AROME  
futás

• Ssh-n keresztül 
az utófeldólgozó
script elindítása,

• Karakter kódolás 
UTF-8ra állítása

CDS6-ról a 
szükséges 

adatok 
átmásolása

• A script figyeli, 
hogy ott 
vannak-e már az 
adatok, ha 
nincs, akkor vár

Operatív javítás 
futtatása

• Minden pontra 
külön 
meghívódik a

Eredmények 
átmozgatása

• A már nem 
szükséges adatok 
törlése



AROME utófeldolgozás: operatív szakasz

Output naponta
• Jelenleg az 1 pontos módszer fut, az előzetes 

tesztek alapján ez a módszer jó eredményeket 
adott a sugárzásra és a szélsebességre is.

• Standardizálás módja: global min max fv.
• Globálsugárzásra 2 pontban, Monor és 

Nagykőrös
• Szélsebességre 3 pontban készül, Ács, 

Jánossomorja és Pápakovácsi
• A módosított előrejelzés .csv fájlokban áll elő
• Ezek alapján R scripttel készíthők ábrák, 

verifikációk



AROME utófeldolgozás: eredmények
- Nagykőrös sugárzás előrejelzés - Jánossomorja szélsebesség előrejelzés



AROME utófeldolgozás 

További tervek
• További tanításhoz használt paraméterek megváltoztatása
• Más állomások/több mérés használata
• Alkalmazás további AROME futásokra

Köszönet
• A Kornyik Miklósnak a kóddal kapcsolatos információkért
• TO-nak és AO-nak a globálsugárzás mérésekkel kapcsolatos információkért
• IAO-nak az adatszolgáltatásért
• A rendszergazdának a telepítésekért



AROME utófeldolgozás

� AROME
� Tanítási szakasz
� Operatív szakasz
� Eredmények

AROME-EPS utófeldolgozás

� AROME-EPS
� Operatív működés előkészítése
� Verifikációs eredmények



AROME-EPS 

Operatív rendszer
• 2,5 km felbontású, 60 vert. szint
• nem-hidrosztatikus modell
• 11 EPS tag, naponta 0 ill. 12 UTC-kor fut 
• ECMWF ENS peremfeltételek
• operatív változás: ensemble

adatasszimiláció bevezetése tervezett
• Jelenleg teszt adatok szolgáltatása 15 

perces gyakorisággal

Utófeldolgozás szükséges, mert
• EPS szórás < átlagos RMSE
• szisztematikus hibák, pl. felhőzet 

felülbecslése

10 m szél [m/s] 2021. július
EPS átlag RMSE (+)
és EPS szórás (–)
EDA ill. OPER AROME-EPS-re
az időlépcső fügvényében
ábra: Tóth Gabriella 

Meteogram 2023. jan. 25. Aszód. Felhőzet[%], 
2m rel. nedvesség[%] és globálsugárzás [W/m2]

Operatív AROME-EPS                                     AROME-EDA



AROME-EPS utófeldolgozás: operatív előkészítés
Input adatok
• Globálsugárzás mérések 7 OMSZ állomásra (Aszód, Budapest (Pestszentlőrinc), 

Debrecen, Kecskemét, Pécs, Szeged, Tápiószele) (NetCDF)
• 100 m szél mérések 3 partneri állomásról (Ács, Pápakovácsi, Jánossomorja) (ASCII)
• Előrejelzések 11 EPS tagból, a legközelebbi rácspontra (NetCDF)

• 2:05 – ~4:00 UTC
• Az előző napi mérések (0 UTC-ig) ekkor már rendelkezésre állnak, a globálsugárzáson

reggel még adatellenőrzés fut
• Napi előrejelzés + 31 ill. 51 napra visszamenően mind a mérések, mind az 

előrejelzések szükségesek

Globálsugárzás
mérőállomások

100 m szél 
mérőállomások



AROME-EPS utófeldolgozás: operatív előkészítés

Operatív környezet
• Ucs12 szerveren fut (R és python3 kód)
• Pre-operatív AROME-EDA 0 UTC futáshoz csatolva (Diana HPC)
• Adott napi előrejelzések és előző napi glob. sug. mérések kinyerése a 

Diana gépen történik (10-20 perc)
• ssh script indítás + output visszaadása (felügyelet) (2-3 perc)
• cronból a globálsugárzás mérés frissítése (+ operatív EPS adatok)

Operatív működéshez szükséges
• Kimaradó előrejelzések (max. 10 nap) kezelése, első 24 óra lefusson
• 15 perces sugárzás „mérések” előállítása a 10 percesekből (lin. i. p.)
• Mérési adathiányok vizsgálata (>5% ⇒ warning) 

(szél mérésekre ~12%: 0:00 < LT < 3:00)



AROME-EPS utófeldolgozás: operatív előkészítés 

Output naponta
• Jelenleg az összes módszer lefut

• Sugárzásra: CN/CL EMOS regionális 
illesztés

• Szélre: TN/LN EMOS/MLP 
regionális/lokális illesztés/tanítás

• Az állomások helyeire javított előrejelzés      
(11 kvantilis, ASCII)

• Az előző napi output értékelése (verifikáció 
minden pontra)

• Statisztika az előző 10 napra                       
(terv: verifikáció havonta)

• Egyszerűsített „meteogramok”

EMOS: ensemble model output statistics
MLP: multi-layer perceptron
CN/CL: cenzorált normál-/logisztikus eloszláson alapuló
TN/LN: csonkított normál-/lognormál eloszláson alapuló 

Meteogram 2023. 02. 22. Szeged
CN-EMOS kvantilisek

– – nyers EPS átlag ill. min/max
– – javított EPS átlag ill. min/max

ο mérések  



AROME-EPS globálsugárzás eredmények 

Verifikáció 140 napra
• Javított előrejelzések EPS-ként való kiértékelése
• 2022. okt. 6. – 2023. jan. 15. leskálázott EPS
• 2023. jan 16. – febr. 22. EDA adatok 

CRPS javulás: 
1. nap 11,8%
2. nap 7,2% (CN) ill. 7,3% (CL)

CRPS [W/m2]
a nyers és a 

javított EPS-re

Nyers EPS
CN-EMOS
CL-EMOS



Bias →→→→ jelentős javulás
AROME-EPS globálsugárzás eredmények 

Aszód                                    Debrecen                               Kecskemét                              Budapest

Pécs                                      Szeged                                 Tápiószele

állomás-átlag

EPS átlag bias [W/m2] a nyers és a javított (CN, CL) EPS-re



Lefedettség ill. EPS szórás →→→→ jelentős javulás
• CL: kisebb instabilitások éjszaka (mérési hibákkal kapcs.)

AROME-EPS globálsugárzás eredmények 

Nyers EPS
CN-EMOS
CL-EMOS

EPS-lefedettég a nyers és a javított EPS-re                                                  Az EPS szórás és EPS átlag RMSE hányadosa a nyers és javított EPS-re          



EPS átlag RMSE
• Alig változik

AROME-EPS globálsugárzás eredmények 

Célszerű az EPS egészét, mint valószínűségi információt felhasználni

RMSE [W/m2] 
a nyers és a 
javított EPS 
átlagra

Nyers EPS
CN-EMOS
CL-EMOS



AROME-EPS szél eredmények 
Meteogramok
• Szórás növelése
• EPS átlag változik 

Meteogramok 2023. 02. 27.
TN-MLP kvantilisek [m/s]
állomásonkénti tanítással

– – nyers EPS átlag ill. min/max
– – javított EPS átlag ill. min/max

ο Mérések  

Jánossomorja

Ács                           Pápakovácsi                        



AROME-EPS szél eredmények Verifikáció 140 napra
• 2022. okt. 12. – 2023. jan. 21. leskálázott EPS
• 2023. jan 22. – febr. 28. EDA adatok 

CRPS javulás (TN MLP): 
1. nap 12,7%
2. nap 9,4%

CRPS [m/s] a nyers EPS-re és a regionális módszerekkel                                CRPS [m/s] a nyers EPS-re és a lokális módszerekkel           

CRPS javulás (TN MLP): 
1. nap 10,2%
2. nap 8,6% 

Nyers EPS
LN-EMOS 
TN-EMOS

LN-MLP 
TN-MLP



Bias →→→→ felülbecslés csökken

AROME-EPS szél eredmények 

Jánossomorja                                 Pápakovácsi                               

Ács                                                                

állomás-átlag                                  

EPS átlag bias [m/s]
Nyers EPS
LN-EMOS 
TN-EMOS

LN-MLP 
TN-MLP



Lefedettség ill. EPS szórás →→→→ jelentős javulás

AROME-EPS szél eredmények 

Javulás (TN MLP): 
1. nap 48,9%, 
2. nap 30,0% 

EPS-lefedettég a nyers EPS-re és a lokális módszerekkel                             Az EPS szórás és EPS átlag RMSE hányadosa a nyers EPS-re és a
lokális módszerekkel           

Javulás (LN MLP): 
1. nap 100,2%, 
2. nap 43,5% 

Nyers EPS
LN-EMOS 
TN-EMOS

LN-MLP 
TN-MLP



EPS átlag RMSE nem változik Célszerű az EPS egészét, 
mint valószínűségi 
információt felhasználni

AROME-EPS szél eredmények 

RMSE (EPS átlag) [m/s] a nyers EPS és a lokális módszerekkel                      A nyers EPS-hez képesti relatív RMSE (EPS átlag) a lokális
módszerekkel

Nyers EPS
LN-EMOS 
TN-EMOS

LN-MLP 
TN-MLP



AROME-EPS utófeldolgozás 
Összefoglalás
• Jelentős CRPS, bias javulás, EPS szórás növekedés érhető el
• Globálsugárzás: CN EMOS stabilabb
• 100 m szél: lokális TN MLP a legjobb  

További tervek
• Más állomások/több mérés használata
• Alkalmazás a 12 UTC-s AROME-EPS futásra

Köszönet
• A fejlesztőknek a kóddal kapcsolatos információkért
• TO-nak és AO-nak a globálsugárzás mérésekkel kapcsolatos információkért
• IAO-nak az adatszolgáltatásért
• A rendszergazdának a telepítésekért



Köszönjük a figyelmet!


