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Mieczysław Borysiewicz. Andrzej Gałkowski. Sławomir Potempski, Barbara Żelazińska: RAMS —
numeryczne prognozowanie pogody dla systemu wspomagania decyzji SWD-WJ/RODOS. Raport jest
sprawozdaniem z prac zmierzających do wdrożenia kodu RAMS do systemu wspomagania decyzji na
wypadek awarii reaktora jądrowego (w skrócie SWD-WJ/RODOS). Została przedstawiona analiza
modeli i kodów służących do prognozowania rozwoju sytuacji meteorologicznej w skali lokalnej i
regionalnej. Podano powody, dla których wybrano kod RAMS, opracowany w Uniwersytecie Stanu
Kolorado, do implementacji w systemie SWD-WJ/RODOS. Kod RAMS został przystosowany do
warunków polskich (orografia i dane dotyczące powierzchni: szorstkość, pokrycie, ułamek lądu,
temperatura powierzchni morza, typ gleby, itd.). Dane te zostały pozyskane z ośrodków amerykańskich:
US Geological Survey i NOAA ARL, Waszyngton). Przeprowadzone zostały przykładowe symulacje
dla obszaru Europy i Polski (na dwóch zagnieżdżonych siatkach). Do inicjalizacji kodu
wykorzystywane były dane z krajowej służby meteorologicznej (IMGiW) i z Europejskiego Ośrodka
Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) w Reading, Anglia. W tym drugim wypadku przeprowadzono
symulację operacyjnego działania kodu, z danymi napływającymi co 12h via Internet i automatycznym
generowaniem dwunastogodzinnej prognozy. W oddzielnym eksperymencie porównano prognozy kodu
RAMS z prognozami kodu UMPL wykorzystywanego w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania
UW. Opracowanie zawiera omówienie i wyniki wszystkich tych testów. Na koniec podano propozycje
dalszych prac w tym zakresie.

Mieczysław Borysiewicz. Andrzej Gałkowski. Sławomir Potempski, Barbara Żelazińska: RAMS —
Regional Atmospheric Modelling System for decision support system SWD-WJ/RODOS. Presented is
report aimed at implementation of RAMS (Regional Atmospheric Modelling System) to the decision
support system SWD-WJ/RODOS. A comprehensive analysis has been made of different
meteorological codes, both local and regional. RAMS code, developed at Colorado State University and
Aster Division of Mission Research Corporation, has been selected for reasons presented in this report.
RAMS has been adjusted to polish conditions. Necessary data as topography and surface characteristics
(roughness, land percentage, see surface temperature, land cover, soil type, etc.) have been obtained
from US Geological Survey and NOAA ARL, Washington DC. Numerical tests have been performed
on two nested grids, one covering large part of Europe, the other one covering Polish territory. RAMS
requires meteorological input from global model and/or from local meteorological stations. Use has been
made of data from the Institute of Meteorology and Water Management, Warsaw, and from European
Centre for Medium Range Forecast (ECMWF, Reading). For the later RAMS acted operationally what
means that global data were delivered every 12h from Reading via Internet to Świerk and subsequently
12h weather forecast was calculated by RAMS. In a separate experiment RAMS forecast has been
benchmarked with a forecast by UMPL code operated routinely at Warsaw University. Results of all of
those tests are presented in the report. Finally, some suggestions concerning further work has been put
forward.
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Rozdział 1

Wprowadzenie

W systemach wspomagania decyzji po wypadku jądrowym, pracujących w czasie rzeczywi-
stym, istotną rolę odgrywają modele dyspersyjne. Ich zdolność do przewidywania rozwoju
scenariusza dyspersji w atmosferze ma decydujący wpływ na ocenę rozwoju sytuacji awa-
ryjnej oraz w planowaniu akcji zapobiegawczych.

Obecnie żaden pojedynczy model dyspersyjny nie jest w stanie „obsłużyć" wszystkich
możliwych typów uwolnień, warunków atmosferycznych, typów powierzchni, skali prze-
strzennych i czasowych.

W konsekwencji należało dokonać identyfikacji i selekcji modeli, poczynając od skali
lokalnej (20-=-30 km od źródła uwolnienia), które byłyby w stanie uwzględnić różne typy
powierzchni, typy uwolnień, warunki atmosferyczne itd. Modele te uszeregowano hierar-
chicznie pod względem przydatności modułów dyfuzyjnych i modułów oceny pola wiatru
(przepływowych) w systemie wspomagania decyzji czasu rzeczywistego. Zasady takiej se-
lekcji i podstawy matematyczne modeli omówiono w dodatkowym opracowaniu.

Prostsze modele mogące znaleźć zastosowanie w obliczeniach czasu rzeczywistego w ob-
szarach bliskich źródła uwolnienia uzyskały wyższy priorytet niż niewątpliwie dokładniejsze,
lecz bardziej skomplikowane i czasochłonne modele używane do celów naukowych.

Wszystkie modele dyspersji atmosferycznej czasu rzeczywistego wymagają wprowadza-
nia danych meteorologicznych w trybie on-line. Pozyskiwanie informacji o polach meteorolo-
gicznych realizuje się poprzez włączenie systemu wspomagania decyzji w sieć komputerową
krajowych lub międzynarodowych służb meteorologicznych lub poprzez wykorzystanie de-
dykowanego dla SWD-WJ prognozowania pogody na lokalnych stacjach roboczych umiesz-
czonych w centrum awaryjnym razem z komputerami SWD-WJ.

Wiele prostych programów komputerowych do obliczeń dyspersji uwolnionych substan-
cji szkodliwych w atmosferze posługuje się parametrami opisującymi stan atmosfery, niedo-
stępnymi bezpośrednio z pomiarów meteorologicznych. Istnieje więc potrzeba stworzenia
pakietu typu PAD (Pre-processor for Atmospheric Dispersion models). Taki preproces-
sor dostarcza do modeli dyspersyjnych uaktualnione dane o wietrze i stabilności atmos-
ferycznej. Obliczenia w PAD są prowadzone przy pomocy parametrów skalujących (dłu-
gość Monina-Obukhova, prędkość konwekcji, intensywność turbulencji, wysokość mieszania
i skala czasu Lagrange'a) bądź przy pomocy konwencjonalnych klas stabilności atmosferycz-
nej i wysokości mieszania.

W dalszym ciągu przedstawiono zestaw modułów MET-ASY z podsystemu ASY do
obliczeń pól atmosferycznych i transportu skażeń w atmosferze oraz system LNP-RAMS do



1. Moduły diagnozowania pól meteorologicznych transportu skażeń w
skali lokalnej łącznie z preprocesorem:

• Preprocesor meteorologiczny (PAD);

• Zlinearyzowany model przepływu (LINCOM);

• Model kłębu wraz z modelem obliczeń dawek 7 (RIMPUFF);

• Krótkozasięgowy model kłębu segmentowanego (ATSTEP).

2. Model obliczeń transportu skażeń na duże odległości (HYPACT)

Tablica 1.1: Zawartość zestawu programów MET-ASY

numerycznego prognozowania pogody w obszarze ograniczonym, na potrzeby MET-ASY.

1.1 Fazy czasowe, tryb pracy oraz potrzebne moduły ob-
liczeniowe podsystemu ASY do obliczeń pól atmosfe-
rycznych i transportu skażeń w atmosferze

Zestaw modułów MET-ASY podsystemu ASY do obliczeń pól atmosferycznych i transportu
skażeń w atmosferze składa się z trzech grup modułów:

• Preprocesor w skali lokalnej — LSP;

• Moduły do obliczeń w skali lokalnej — LSMC oraz

• Moduł do obliczeń dyspersji atmosferycznej na duże odległości — LRMC.

Ponadto zestaw MET-ASY integruje dwie bazy danych:

• Tworzone on line bazy z lokalnych danych pomiarowych — TOWERDB oraz

• Bazę danych prognoz meteo w czasie rzeczywistym — FCASTDB.

Preprocesor w skali lokalnej LSP dostarcza modułom LSMC informacji o lokalnych polach
wiatrów i odpowiadających im wartościom mikrometeorologicznych parametrów skalują-
cych. LSMC obejmuje grupę modeli do diagnozowania pól wiatrów i obliczeń dyspersji
skażeń atmosferycznych w skali lokalnej. Wybór modelu obliczeniowego zależy od rodzaju
topografii terenu i aktualnej klasy stabilności atmosfery. W wyniku otrzymuje się stężenie
radionuklidów w powietrzu, przy powierzchni ziemi (w Bq/m 3), stężenie radionuklidów na
powierzchni ziemi (w Bq/m2) oraz intensywność dawek promieniowania 7 na powierzchni
ziemi (w Gy/s). Wtedy gdy chmura osiąga granicę obszaru lokalnego (20 km x 20 km z
miejsca uwolnienia w środku takiego kwadratu) parametry dyfuzyjne, takie jak wielkość
chmury, zawartość i jej przestrzenne usytuowanie są przekazywane do modułu obliczeń dłu-
goczasowych LRMC.



Moduł długozasięgowy wyznacza trajektorię chmury, dokonuje ocen intensywności da-
wek w skali kraju, regionu lub kontynentu. Baza danych TOWERDB zawiera aktualne lo-
kalne dane meteorologiczne pozyskiwane on line ze stacji pomiarowych zlokalizowanych w
obiekcie jądrowym i w najbliższym jego otoczeniu. Baza danych prognoz meteorologicznych
FCASTDB obejmuje dane numeryczne, przekazane przez krajowe ośrodki prognoz meteoro-
logicznych lub uzyskane z dedykowanych obliczeń, za pomocą systemu LNP-RAMS (opis
systemu w dalszej części tego opracowania) do prognoz numerycznych pogody w obszarze
ograniczonym (mezoskalowym, regionu, kontynentu).

1.2 Zasady integracji MET-ASY ze strukturą SWD-WJ

Modularna struktura SWD-WJ umożliwia pełną integrację modułów obliczeniowych wy-
mienionych w grupach 1 i 2 w tablicy 1.1. Taka integracja jest trudna w wypadku systemu
LNP-RAMS, stanowiącego autonomiczny pakiet programów do prognozowania numerycz-
nego pogody w różnych skalach, przy wykorzystaniu współczesnych stacji roboczych typu
HP-700. Obliczenia tym pakietem eliminują konieczność przesyłania z ośrodków krajowych
lub zagranicznych olbrzymiej liczby prognozowanych danych numerycznych dotyczących
przestrzennego rozkładu pól meteorologicznych w funkcji czasu. Jest to szczególnie istotne
w krajach o ograniczonych lub nie istniejących operacyjnych systemach prognozowania nu-
merycznego pogody w skali kraju, regionu, kontynentu, tak jak to ma miejsce aktualnie w
Polsce.

W wypadku pełnej integracji, z wykorzystaniem mechanizmów pamięci dzielonej [shared
memory) i wspólnych baz danych, moduły obliczeniowe MET-ASY korzystają z informacji
o źródle uwolnienia, wyznaczonych wcześniej przez odpowiedni moduł SWD-WJ, a lokalne
dane meteorologiczne z lokalnych sieci pomiarowych są dostępne dla tych modułów poprzez
bazę czasu rzeczywistego SWD-WJ. Wyniki obliczeń dla każdego kroku czasowego są auto-
matycznie zapamiętywane w systemie baz danych SWD-WJ. Poza tym nadzór nad całym
cyklem obliczeniowym jest sprawowany przez podsystem OSY.

LNP-RAMS jest systemem słabo zintegrowanym z SWD-WJ. Posiada on swoje roz-
wiązania dotyczące wejścia, wyjścia i interfejsu użytkownika, w tym wizualizacji pól mete-
orologicznych. Wyniki obliczeń przekazywane są do programu HYPACT z modułu LRMC
obliczeń mezoskalowych i długozasięgowych transportu skażeń. Obliczane prze HYPACT
koncentracje skażeń i wielkości depozycji przekazywane są do systemu baz danych SWD-WJ
do wykorzystania przez moduł obliczeń ciągów pokarmowych i dawek (FCM i DM). Ogólną
strukturę przepływu informacji w MET-ASY w SWD-WJ przedstawia rysunek 1.1, a roz-
wiązania w zakresie zestawu modułów LSMC obrazuje rysunek 1.2.

1.3 Dane meteorologiczne on line

Stosowanie SWD-WJ w trybie czasu rzeczywistego wymaga dostępu on line do mierzonych
w czasie rzeczywistym danych meteorologicznych niezbędnych dla lokalnych obliczeń dys-
persji skażeń. Takie dane są zwykle pozyskiwane ze stacji meteo zlokalizowanych w pobliżu
miejsca awarii, mierzących najczęściej siłę i kierunek wiatru oraz temperaturę. Również poza
skalą odległości 10-20 km takie informacje są potrzebne dla skali regionalnej (~100 km),
można je otrzymać z pomiarów w czasie rzeczywistym przez rozproszoną sieć automatycz-
nych stacji meteo, jeżeli taka sieć istnieje i informacje z niej mogą być przekazywane w trybie



czasu rzeczywistego on line do baz SWD-WJ. W przeciwnym razie należy przeprowadzić
obliczenie diagnostyczne lub prognostyczne w tej skali.

1.4 Dane numeryczne numerycznego prognozowania pogody

Konstrukcja SWD-WJ umożliwia pozyskiwanie on line numerycznych danych prognostycz-
nych, generowanych przez ośrodki krajowe lub regionalne. W sytuacji, gdy SWD-WJ jest
zainstalowany w miejscu, gdzie dostęp on line do lokalnych danych meteorologicznych nie
jest możliwy MET-ASY umożliwia przeprowadzenie obliczeń za pomocą LSMC bazując na
danych prognostycznych. Nawet przy dostępności lokalnych danych pomiarowych dane pro-
gnostyczne są niezbędne do obliczeń transportu skażeń powyżej skali lokalnej (mezoskala,
kraj, kontynent).

W większości krajów Europy Zachodniej 36-cio godzinne prognozy pogody w siatce
przestrzennej o kroku lO-f-20 km są i mogą być dostępne on line — generowane przez
krajowe ośrodki meteorologiczne. Rozwiązanie takie nie jest jeszcze możliwe w Polsce.

1.5 Preprocesor w skali lokalnej

Preprocesor LSP dostarcza koniecznych danych meteo dla modeli ATSTEP i RIMPUFF.
Dane pomiarowe wykorzystywane dalej w obliczeniach są sprawdzane ze względu na ich
spójność. LSP pracuje stale w tle dokonując ocen baz danych czasu rzeczywistego w cyklu
10 min. Przetwarza przy tym wszystkie dostępne nowe dane meteorologiczne, włączając w
to zarówno pomiary punktowe ze stacji meteo, wartości pól wiatru w siatce przestrzennej,
wysokości mieszania oraz mikrometeorologiczne parametry skalujące.

1.6 Interakcyjna wizualizacja w czasie rzeczywistym
— VIS5D

Wyniki obliczeń za pomocą modułów w pełni zintegrowanych z SWD-WJ, umieszczone
w bazach danych tego systemu mogą być wyświetlane na ekranie za pomocą modułu
graficznego, będącego częścią SWD-WJ. Jednak dla dostarczenia użytkownikowi możliwo-
ści trójwymiarowej prezentacji dużej ilości informacji o polach meteorologicznych przez
MET-SWD-WJ, w szczególności przez pakiet LNP-RAMS, został do MET-ASY dołączony
pakiet interakcyjny wizualizacji VIS5D. Dostarcza on wykresów pól wektorowych, izopo-
wierzchni, przekrojów i konturów danych związanych z trójwymiarową siatką przestrzenną.
VIS5D pozwala również dokonywać w czasie rzeczywistym animacji wybranych wielkości
meteorologicznych.

1.7 Numeryczne prognozowanie pogody — transfery da-
nych

W krajach UE narodowe systemy numerycznego prognozowania pogody, takie jak HIRLAM
(High Resolution Limited Area Model) z Duńskiego Instytutu Meteorologicznego (DMI) są



Siatka w skali europejskiej
Liczba okresów symulacji (czas)

Ilość danych transferowanych
Przy stopniu kompresji ~ 1/2
Czas przesyłu:
Internet protokół F T P
Standardowe linie telefoniczne
ISDN (2 x 64 Kbit/s)

(141 x 136)1) x 132)
13 (0,+3,+6, ...,36 godzin) ~ 9 MB danych dla
każdego okresu czasu
13 okresów czasu x 9 MB ~ 117 MB
60 MB

2-3 godz. w zależności od obciążenia sieci

1 godz.

. Tablica 1.2: Transfery on line danych z HIRLAM do RODOS
1) 140 odcinków podziału wzdłuż szerokości geograficznej i 135 takich odcinków wzdłuż
długości geograficznej;
2) 1 warstwa odpowiadająca powierzchni ziemi i 12 warstw atmosfery.

Pola na powierzchni ziemi

Warstwy atmosferyczne

Gęstość opadów, wysokość warstwy granicznej,
ciepło utajone, strumień ciepła jawnego i stru-
mień pędu.
Wysokość geopotencjału, pola wektorowe wia-
tru, wirtualna temperatura potencjału.

Tablica 1.3: Dane przesyłane z HIRLAM do RODOS

zwykle skonfigurowane dla dwóch podstawowych obszarów: większego, obejmującego konty-
nent europejski wraz z najbliższym otoczeniem i mniejszego, obejmującego sam kraj z jego
otoczeniem.

W przypadku DMI odpowiada to obszarom GRV i DKV. Warunki brzegowe dla GRV
otrzymywane są z European Centre for Medium Range Weather Forcast (ECMWF) w Re-
ading w Anglii. ECMWF, prognozujące pogodę w skali globalnej w okresie do 10 dni, obsłu-
guje większość krajów Europy Zachodniej i Skandynawię (współfinansujących działalność
tego Centrum) oraz Węgry. Obliczenia dla GRV dostarczają m.in. warunków początkowo-
-brzegowych dla DKV. Pozioma rozdzielczość siatki obliczeniowej dla GRV i DKV wynosi
odpowiednio 0,42° (46 km) i 0,21° (23 km). Krok czasowy obliczeń symulacyjnych jest 4
min dla GRV oraz 3 min dla DKV, przy okresie prognozowania odpowiednio 48 godz. i 36
godz.

Różne wersje systemu HIRLAM zostały operacyjnie wdrożone w kilku ośrodkach me-
teorologicznych Europy, skąd, np. lokalne pola wiatrów oraz prognozy opadów i stabilno-
ści atmosfer}', są dostępne on line dla użytkowników RODOS (na którym został oparty
SWD-WJ) poprzez dedykowane połączenia ISDN oraz istniejące sieci komputerowe (Inter-
net). Charakterystykę takich transferów on line podaje tablica 1.2.



1.8 Tryby operacyjne MET-ASY

W przypadku systemu RODOS zakłada się, że dla obliczeń w skali lokalnej transfer danych
odpowiadający prognozom 36-godzinnym, o warunkach technicznych opisanych w tabli-
cach 1.2 i 1.-3, jest możliwy w ciągu 1 min. Przewiduje się, że w stanie alarmu „sytuacja
normalna" modele obliczeń w skali lokalnej będą dokonywały analiz transportu skażeń w
trybie ciągłym 24 godz/dobę, przyjmując dla takich analiz jednostkowe źródła uwolnień z
potencjalnych miejsc awarii.

Podczas alarmu „stan podwyższonego alertu" lub podczas ćwiczeń, specjalnie przeszko-
lony personel zbiera się w centrum, gdzie zainstalowany jest RODOS, w celu przejęcia
kontroli „ręcznej" nad MET-RODOS. Zadaniem personelu będzie zainicjowanie programów
dyspersji długozasięgowej oraz kontroli transferu danych dla takich symulacji z krajowych
ośrodków meteorologicznych. Jak wynika z tablic 1.2 i 1.3, przy przyjętych tam założeniach
technicznych transfer danych jest możliwy w czasie 1-2 godzin.

Znakomitą większość zagrożeń awariami jądrowymi stanowią obiekty zlokalizowane poza
granicami Polski. Z tego względu zagadnienia prognozowania pól meteorologicznych i dys-
persji skażeń w atmosferze w mezoskali i w skali kontynentu są bardzo istotne dla właściwego
dopasowania SWD-WJ do potrzeb krajowych.

Z następujących względów nie jest aktualnie możliwe przyjęcie dla LRMC z MET-ASY
analogicznego rozwiązania, do tego opartego na systemie HIRLAM:

1. Nie ma jeszcze operacyjnego systemu numerycznego prognozowania pogody o cha-
rakterystykach podobnych do HIRLAMa. Prognoz dokonuje się głównie na podstawie
danych udostępnionych przez Światową Organizację Meteorologiczną WMO, na sto-
sunkowo grubej siatce, lub na podstawie analogowych map prognostycznych udostęp-
nionych przez ośrodki zagraniczne.

2. Obecny stan sieci połączeń komputerowych wymaga dalszych inwestycji, aby uzyskać
standardy przesyłu cytowane w tablicach 1.2 i 1.3. Dotyczy to głównie połączeń po-
między IMiGW, IEA, CLOR i PAA, gdzie jest zlokalizowane Centrum Zdarzeń Awa-
ryjnych (CEZAR) (w przyszłości wyposażone w pełni operacyjną wersję SWD-WJ,
dla wszystkich odległości i podziałów czasowych).

Aby sprostać temu zadaniu, przy wymienionych wyżej uwarunkowaniach związanych z do-
stępnością w kraju prognoz numerycznych pogody, postanowiono przyjąć rozwiązanie alter-
natywne do tego, które aktualnie jest proponowane dla systemu RODOS w krajach Europy
Zachodniej — budowę i zasady działania modułu LRMC postanowiono oprzeć o koncepcję
dedykowanego prognozowania pogody na stacjach roboczych.

Pojawienie się nowej generacji stacji roboczych umożliwia obecnie prowadzenie obliczeń
dla numerycznego prognozowania pogody w mezoskali w ośrodkach lokalnych, zwykle nie
dysponujących komputerami dużej mocy, gdzie dostępność do szczegółowych prognoz nu-
merycznych parametrów meteorologicznych jest niezwykle ważna dla pracy tych ośrodków.
Najczęściej chodzi tu o prognozy dedykowane i dopasowane do zadań i zasad funkcjonowa-
nia takich ośrodków. Przykładem tego są centra zarządzania sytuacjami kryzysowymi po
zajściu awarii przemysłowych, którym towarzyszy znaczne uwolnienie substancji szkodli-
wych. Dotyczy to także wypadków jądrowych i zagrożeń radiologicznych w pobliżu miejsca
awarii, oraz, co jest najbardziej istotne dla Polski, w skali regionu i kontynentu.

W tej sytuacji uzasadnionym rozwiązaniem jest dysponowanie modelem obliczeniowym
prognozowania pogody na stacjach roboczych, zintegrowanym z SWD-WJ w ten sposób, aby



prognozowanie numeryczne pogody i dostępność takich danych dla potrzeb szczegółowych
symulacji dyspersji skażeń, były funkcją:

• dynamiki rozwoju sytuacji awaryjnej;

• dynamiki procesów meteorologicznych w obszarach potencjalnie zagrożonych skaże-
niem na „drodze przemieszczania się" chmury radiologicznej;

• specyfiki obszarów zagrożonych, gdzie poziom szczegółowości obliczeń symulacyjnych
powinien z założenia być większy.

Spełnienie takich warunków przez „centralne" (krajowe, czy też regionalne) ośrodki
meteorologiczne wymagałoby wprowadzenia nowych trybów pracy tych ośrodków i doko-
nywania przesyłu znacznych ilości informacji w krótkich okresach czasu lub na żądanie.
Rozdzielenie' rutynowych i awaryjnych trybów prognozowania pogody jest zdecydowanie
najwłaściwszym rozwiązaniem. Należy przy tym pamiętać, że awaryjne obliczenia muszą
być zasilane systematycznie rutynowymi prognozami dla ich właściwego zagnieżdżenia w
siatce numerycznej oraz prawidłowego ustalenia warunków brzegowych i początkowych.
Taka współpraca między nimi jest warunkiem koniecznym wiarygodności prognoz awaryj-
nych i prawidłowego działania SWD-WJ.

Rozwiązanie oparte o dedykowane zestawy stacji roboczych preferuje się obecnie m.in.
w USA, mimo iż tam zapewnienie dostępności do numerycznych prognoz różnorakich ośrod-
ków krajowych, wojskowych (Armii Lądowej, Marynarki i Lotnictwa) i cywilnych jest wy-
jątkowo łatwe zarówno dlatego, że względu na poziom usług świadczonych przez te ośrodki
jak również z racji dostępności sieci dla szybkich przesyłów informacji. Przykładem jest
tu system ARAC w Livermore Laboratory, obsługujący potrzeby narodowe USA w aspek-
cie wspomagania reagowania na wypadki jądrowe gdziekolwiek w świecie, a także system
wspomagania decyzji ERDAS dla ośrodka kosmicznego na przylądku Kennedy'ego. W tym
ostatnim zastosowano pakiet programów RAMS opracowany w Colorado State University.

RAMS, opracowany przez zespół z Colorado State University i firmę ASTER, jest do-
brym kandydatem na dedykowany pakiet programów do numerycznego prognozowania po-
gody na potrzeby SWD-WJ. Jest to niehydrostatyczny system modelowania do obliczeń w
obszarze ograniczonym (mezoskala, region, kontynent). Fizyka chmur i opady są włączone
w modelu w dwóch wariantach: poprzez parametryzację lub przez wykorzystanie równań
mikrofizyki. Na obszarze przestrzennym obliczeń prognostycznych mogą być nałożone różne
przekrywające się siatki o różnym skoku, co umożliwia zagnieżdżenie punktów obliczenio-
wych w obszarach ważnych z punktu widzenia dynamiki procesów atmosferycznych lub
celów prognozowania skażeń.

RAMS może być tak skonfigurowany, że obejmie swoim zasięgiem całą półkulę i będzie
mógł symulować zjawiska mezoskalowe i regionalne. Tzw. inicjalizacja obliczeń prognostycz-
nych (dane początkowe i brzegowe) opiera się o dane na grubej siatce dostarczane przez cen-
tralne ośrodki meteorologiczne oraz o dane pomiarowe ze stacji naziemnych i sond. Istotną
cechą modelu RAMS jest to, że model ten jest w stanie w maksymalnym stopniu wykorzy-
stać dane dostarczone przez odpowiednie krajowe służby meteorologiczne lub z ECMWF,
jak też dane dostarczane przez regionalne ośrodki meteorologiczne.

W RAMSie nie są stosowane, tak jak ma to miejsce często w innych modelach uży-
wanych przez ośrodki meteorologiczne, globalne metody numeryczne dla rozpatrywanego
obszaru przestrzennego. Umożliwia to względnie łatwą implementację algorytmów przetwa-
rzania równoległego, nadzorowanych przez takie systemy jak PVM. Ułatwia to ponadto



zastosowanie kłasterów kilku stacji roboczych dla osiągnięcia efektywnego przetwarzania
250-350 Mflop'ow, niezbędnego do tego, aby obliczenia pakietu RAMS mogły w czasie rze-
czywistym operacyjnie wspierać SWD-WJ. System RAMS jest aktualnie używany w około
300 ośrodkach w świecie

W zespole wdrażającym.system SWD-WJ w Polsce (Zespół A-12 Instytutu Energii Ato-
mowej) została przeprowadzona analiza różnych modeli dynamiki atmosfery pod kątem ich
przydatności dla tego systemu i została podjęta decyzja o wdrażaniu modelu RAMS, począt-
kowo jako modułu niezależnego, a następnie jako modułu słabo zintegrowanego z modułami
obliczającymi dyspersję uwolnionych nuklidów (np. RIMPUFF, HYPACT). Model RAMS
spełnia wszystkie wymagania, jakie stawia system RODOS modułowi dostarczającemu pola
meteorologiczne, a dzięki dużej elastyczności może być skonfigurowany na różne sposoby, w
szczególności do celów badawczych i do celów operacyjnych. Testy i przykładowe symulacje
przeprowadzone przez autorów i użytkowników kodu udowodniły jego wiarygodność. Kod
RAMS został udostępniony Zespołowi A12 na mocy porozumień z Uniwersytetem Kolorado
i firmą ASTER, która jest obecnie właścicielem praw autorskich. Obecnie dostępna jest wer-
sja 3b kodu i ta wersja oraz program HYPACT (oparty o metodę cząstek Lagrange'a) zostały
przystosowane do realizacji zadań modułu LRMC w systemie komputerowym z jedną stacją
roboczą HP-700. W dalszej kolejności firma ASTER ma udostępnić wersję systemu RAMS
do wykorzystania na komputerach z architekturą równoległą. Będzie to wymagało rozszerze-
nia konfiguracji komputerowej. Powiększy się w ten sposób sprawność obliczeniowa RAMS
i LRMC z chwilą rozszerzenia aktualnie dostępnej architekturu systemu komputerowego o
dalsze stacje robocze typu HP-700.

Implementacja kodu RAMS jako lokalnego narzędzia prognozowania numerycznego po-
gody na potrzeby SWD-WJ/RODOS wymagała podjęcia dodatkowych prac, w tym opra-
cowania interfejsów umożliwiających wprowadzenie do systemu danych meteorologicznych,
dostępnych z krajowych służb (głównie z IMiGW), oraz zgromadzenia i włączenia do sys-
temu baz danych dotyczących powierzchni, pokrycia i gleby na terytorium Polski. Ważnym
elementem tych prac było uruchomienie stosownego łącza między IMiGW a CEZAR. Po-
przez to łącze LNP-RAMS będzie zasilany w dane światowe WMO, a następnie — w miarę
wzbogacania możliwości wykonawczych — w rutynowe prognozy IMiGW Do chwili uru-
chomienia w Polsce rutynowej obsługi użytkowników w zakresie regionalnych i krajowych
numerycznych prognoz pogody system RAMS będzie wykonywał standardowe obliczenia w
obszarach analogicznych do GKV i DKV w wypadku systemu HIRLAM. Dodatkowo będzie
mógł prowadzić obliczenia w jeszcze drobniejszej siatce w zależności od potrzeb SWD-WJ,
pracującego w trybie podwyższonego alertu. Niezależnie od przyszłych usług IMiGW (ewen-
tualnie innych ośrodków w kraju) w zakresie numerycznego prognozowania pogody CEZAR
musi być wyposażony w moduł LPN-RAMS, który w oparciu o dane światowe oraz/i ruty-
nową prognozę IMiGW wykona numeryczną prognozę w obszarze kraju wraz z najbliższym
otoczeniem w systemie dużo drobniejszych siatek, dostosowanych do sytuacji orograficznej i
dla obszarów zmienianych dynamicznie zależnie od miejsca emisji radionuklidów do atmos-
fery i od trajektorii ich przemieszczania się. Obliczenia te mają charakter awaryjny i muszą
być uruchamiane i realizowane przez Centrum Awaryjne (CEZAR), niezależnie od prognoz
wykonywanych rutynowo przez IMiGW. Umiejscowienie RAMSa na stacji roboczej w CE-
ZAR zminimalizuje koszty i czas przesyłu danych meteorologicznych dla MET-SWD-WJ.

Więcej informacji o systemie LNP-RAMS oraz o przeprowadzonych pracach wdrożenio-
wych i testach w zakresie numerycznego prognozowania pogody zawierają kolejne rozdziały
tego raportu.
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Rysunek 1.1: Struktura przepływu informacji w MET-ASY
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Rozdział 2

Podstawy i struktura modelu
RAMS

2.1 Wstęp

RAMS, Regionalny System Modelowania Atmosfery, jest kodem numerycznym opracowa-
nym w Uniwersytecie Stanu Colorado, służącym do symulowania i prognozowania zjawisk
atmosferycznych [24, 33]. Trzy zasadnicze części kodu to:

• MODEL: moduł atmosferyczny, który wykonuje właściwą, symulację,

• IS AN: pakiet analizy danych wejściowych, który przygotowuje dla tego modelu dane
z obserwacji meteorologicznych,

• REVU/VAN: pakiet procedur wizualizacji i analizy danych wyjściowych.

Oddzielnym, ale ściśle sprzężonym modułem jest pakiet do obliczeń dyspersyjnych HYPACT
— został on omówiony w oddzielnym opracowaniu.

RAMS jest w zasadzie syntezą trzech modeli, które zostały opracowane do symulacji
różnych procesów atmosferycznych: niehydrostatycznego modelu chmur Tripoliego i Cot-
tona [32] oraz dwóch hydrostatycznych modeli mezoskalowych (Tremback [28]; Mahrer [14]).
Możliwości RAMSa zostały znacznie zwiększone dzięki implementacji metody wielu siatek,
zagnieżdżonych jedna w drugiej.

Model atmosferyczny zbudowany jest w oparciu o podstawowe równania dynamiki at-
mosfery uzupełnione równaniami parametryzującymi procesy fizyczne: dyfuzję turbulentną,
promieniowanie słoneczne i promieniowanie Ziemi, procesy z udziałem wody (tworzenie się
i oddziaływanie chmur, cyrkulacja wody i lodu), wymianę ciepła w atmosferze, konwekcję,
procesy w glebie i pokryciu ziemi, wpływ rzeźby terenu, i inne.

Zasadniczym celem modułu atmosferycznego jest inicjalizacja dwu- i trójwymiarowych
siatek dyskretnych wartości prędkości, temperatury, ciśnienia i składu atmosfery, oraz pro-
gnozowanie rozwoju sytuacji poprzez serię kroków czasowych numerycznego całkowania
zamkniętego układu równań różniczkowych cząstkowych.

Moduł ISAN przetwarza trójwymiarowe pola pochodzące z obserwacji meteorologicz-
nych do postaci wymaganej przez moduł MODEL. Pliki tworzone przez moduł ISAN są
wymagane, jeśli główny moduł wywoływany jest z parametrem INITIAL = 2. Moduł ISAN
może też przygotować dane do analizy niezależnej.
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Zadaniem modułu REVU/VAN jest analiza i wizualizacja otrzymanych wyników.
REVU/VAN jest w stanie tworzyć wykresy dwu- i jednowymiarowe, pola wektorowe i linie-
prądu w funkcji jednej lub dwóch zmiennych niezależnych (x,y,z,t). REVU/VAN wyko-
rzystuje procedury graficzne z pakietu NCAR Graphics.

RAMS jest w zasadzie modelem o ograniczonym zasięgu przestrzennym, ale może być
tak skonfigurowany, że obejmie swoim zasięgiem całą półkulę i będzie mógł symulować
zjawiska mezoskalowe i globalne. RAMS pozwala na symulację zjawisk drobnoskalowych,
takich jak tornado i efekty brzegowe, na tle zjawisk gruboskalowych — dzięki zastosowaniu
metody wielu siatek, zagnieżdżonych jedna w drugiej.

RAMS jest kodem przeznaczonym w zasadzie do wykonania na komputerach wyposa-
żonych w system operacyjny UNIX. Kod jest zapisany w języku FORTRAN77 z pewnymi
procedurami zapisanymi w C: procedury te służą do obsługi operacji I/O oraz do dyna-
micznej alokacji pamięci operacyjnej komputera. Do wizualizacji wyników wymagana jest
instalacja pakietu NCAR Graphics GKS v. 3.0.

Twórcami pakietu RAMS są głównie William C. Cotton (mikroskalowa dynamika sys-
temu i procesy mikroskalowe) oraz Roger A. Pielke (modelowanie procesów mezoskalowych
i wpływu powierzchni ziemi na dynamikę atmosfery). Duży udział w tworzeniu zintegro-
wanego pakietu mają Craig J. Tremback i Robert L. Walko oraz ich współpracownicy i
uczniowie (w sumie 50 ludzi*lat).

Celem tego raportu jest przedstawienie wersji 3b pakietu RAMS oraz rezultatów inte-
gracji tego pakietu ze środowiskami informatycznymi: Ośrodka Świerk oraz państwowych
służb meteorologicznych (IMiGW). RAMS może być skonfigurowany tak, że będzie dzia-
łał jako system operacyjny, przedmiotem tego raportu jest jednak wersja badawcza kodu
różniąca się od wersji operacyjnej większą liczbą opcji dostępnych dla operatora pakietu.

Wersja 3b różni się od wersji 3a. Podstawowe zmiany to:

• Nowy pakiet mikrofizyki. Pakiet ten jest opisany bardziej szczegółowo w dalszej części
raportu.

• Zmodyfikowany moduł ISAN. Procedury przetwarzające dane z sond i obserwacji
powierzchniowych są teraz oddzielone od pakietu ISAN i tworzą niezależny moduł
wstępnego przygotowania danych. Moduł ten przetwarza dane z obserwacji do formatu
wymaganego przez system RAMS. Moduł ISAN wczytuje następnie te przetworzone
dane i przeprowadza analizę obiektywną.

• Nieograniczona liczba wielkości skalarnych, które mogą być automatycznie dołączone
do modelu. Przykładami takich wielkości jest koncentracja gazów i aerozoli w atmosfe-
rze. Wielkości te mogą być wprowadzone do modelu przez operatora poprzez podanie
równań rządzących ich ewolucją.

• Nowa struktura katalogów ułatwiająca obsługę pakietu.

• Nowy pakiet graficznej wizualizacji wyników (o nazwie REVU). Stary pakiet VAN jest
nadal dostępny. Nowy pakiet ma takie udogodnienia jak kolorowe mapy i możliwość
jednoczesnej wizualizacji większej liczby pól. Oba pakiety (REVU i VAN) mają moż-
liwość wykreślania pól na standardowych poziomach ciśnienia: 1000, 900, 850, 700,
600. 500, 400, 300, 200 i 100 mb.

• Siatki zagnieżdżone mają teraz możliwość poruszania się względem siatek niższego
rzędu.
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• Moduł ruser . f , który służy do inicjalizacji charakterystyk powierzchniowych terenu,
został istotnie zmodyfikowany. Szczegóły podane są w dalszej części raportu. .

• Istotnie zostały zmodyfikowane schematy numeryczne do obliczania promieniowania,
zarówno krótko- jak i długofalowego. Po tej modyfikacji odpowiednie moduły zwięk-
szyły szybkość działania.

• Wprowadzono możliwość definiowania pokrycia terenu śniegiem. Wielkość ta nie jest
zmieniana (nie ma ewolucji), lecz służy jedynie do modyfikacji wielkości albedo terenu
i przewodności cieplnej między gruntem i atmosferą.

• Została zmodyfikowana prcedura jednorodnej (horyzontalnie) inicjalizacji kodu. Naj-
niższy poziom jest teraz zadawany dowolnie, nie koniecznie na poziomie morza, ale
koiecznie niżej niż najniższy punkt elewacji terenu.

• Pliki pozwalające na kontunuację obliczeń w następnym przebiegu są teraz wypro-
wadzane w postaci ASCII lub binarnej (do wyboru przez operatora). Wcześniejsza
wersja dopuszczała jedynie format ASCII.

Trwają prace nad dalszym rozwojem pakietu w tym jego paralelizacją na komputerach o ar-
chitekturze MIMD (np. klaster stacji roboczych). Przewidywane jest również wprowadzenie
bogatszej mikrofizyki, parametryzacji promieniowania, chmur i rodzaju wegetacji na roz-
patrywanym terenie. RAMS jest ponadto łączony z hydrologicznym kodem TOPMODEL.
Trwają prace nad pakietem RINGI (RAMS Interactive NCAR Graphics Interface) będą-
cym interfejsem do X-window. W najbliższym czasie zostanie też udostępniona hybrydowa
(Lagrange/Euler) wersja kodu HYPACT (HYbrid Particle And Concentration Transport).
obliczająca transport na siatce Eulera wybranej substancji wg modelu cząstek Lagrange'a.

2.2 Opcje modelu RAMS

Model RAMS udostępnia wiele opcji, zarówno dotyczących procesów fizycznych w atmos-
ferze, jak i szczegółów modelowania numerycznego. Opcje te są wyszczególnione poniżej:

• Podstawowe równania

1. Model niehydrostatyczny, ściśliwy, z rozszczepieniem czasowym (time-split) (Tri-
poli [31])

2. Model hydrostatyczny, ściśliwy bądź nieściśliwy (Tremback, 1980)

• Liczba wymiarów: 1, 2 lub 3 wymiary przestrzenne

• Współrzędne pionowe

1. Kartezjańskie

2. Współrzędne az

• Współrzędne poziome

1. Kartezjańskie
2. Stereograficzne, biegunowe
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• Struktura siatki numerycznej

1. Siatka C Arakawy (z rozsunięciem siatki dla zmiennych kinematycznych i termo-
dynamicznych)

• Nieograniczona liczba zagnieżdżonych siatek

• Nieograniczona liczba poziomów zagnieżdżenia

• Metoda numerycznej aproksymacji: różnice skończone

1. Schemat leapfrog na dużych krokach czasowych i różnice wprzód na małych,
adwekcja zachowawcza rzędu drugiego i czwartego

2. Różnice skończone wprzód i w tył (naprzemian), szóstego rzędu, zachowawcze
(Tremback [29])

• Parametryzacja turbulencji

1. Dodatkowa lepkość typu Smagorinsky'ego

2. Dodatkowa lepkość będąca funkcją przewidywanej turbulentnej energii kinetycz-
nej

3. Funkcja profilu 0'Briena w konwekcyjnej warstwie granicznej [14]; lokalny współ-
czynnik wymiany w stabilnej warstwie granicznej (McNider i Pielke [19])

• Kondensacja

1. Całkowite lub zerowe nasycenie w punktach siatki

2. Bez kondensacji

• Mikrofizyka chmur

1. Ciepła konwersja deszczu i tworzenie kropel deszczu z wody w chmurze (Tri-
poli [31])

2. Opcja 1. + zarodkowanie kryształów lodu, ich narastanie, parowanie, topienie i
osadzanie (Cotton [3])

3. Opcja 1. + opcja 2. + przewidywana koncentracja kryształów, konwersja i wzrost
agregatów, ich topienie, parowanie i osadzanie. Model zarodkowania uwzględnia:
kontaktowe zarodkowanie poprzez zderzenia Browna, termoforezę, dyfuzyjną fo-
rezę, tworzenie wtórnych kryształów lodu poprzez mechanizm rozprysku szronu

4. Bez procesów kondensacji

• Promieniowanie

1. Model promieniowania krótkofalowego uwzględniający rozpraszanie na moleku-
łach, absorbcję w czystym powietrzu (Yamamoto [34]), absorbcję przez ozon (La-
cis and Hansen [12]) oraz odbicie, transmisję i absorbcję promieniowania przez
warstwę chmur (Stephens [27])

2. Model promieniowania krótkofalowego opisany przez Mahrera i Pielke'go [14],
uwzględniający efekt rozpraszania Rayleigha (Atwater and Brown [1]), absorbcję
przez parę wodną (McDonald [18]). oraz nachylenie terenu (Kondrat'yev [11]).
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3. Model promieniowania długofalowego uwzględniający emisyjność czystego powie-
trza (Rodgers [25]), emisyjność warstwy chmur (Stephens [27]), oraz emisyjność
„czystej i zachmurzonej" warstwy mieszającej (Herman and Goody [5])

4. Model promieniowania długofalowego opisany przez Mahrera i Pielke'go [14],
uwzględniający emisyjność pary wodnej (Jacobs et al.< [6]) i dwutlenku węgla
(Kondrat'yev [11]), stosujący efektywną metodę obliczeniową Sasamori'ego [26].

5. Bez promieniowania

• Transport i dyfuzja

1. Model adwekcji-dyfuzji (Segal et al., 1980) (implementacja w planach)
2. Semistochastyczny model punktowych i liniowych źródeł zanieczyszczeń (McXi-

der i Pielke [19]) (implementacja w planach)

• Warunki brzegowe na powierzchni ziemi

1. Zadana temperatura powierzchni Ziemi i funkcja wilgotności lub zadane strumie-
nie na powierzchni sprzężone z warunkiem warstwy stałego strumienia w oparciu
o teorię podobieństwa (Manton and Cotton [15])

2. Temperatura warstwy powierzchniowej i strumienie wilgoci są diagnozowane jako
funkcja temperatury warstwy gruntowej otrzymywanej z bilansu energii na po-
wierzchni (Mahrer and Pielke [14]). Bilans energii uwzględnia strumienie pro-
mieniowania krótko- i długofalowego, strumienie ciepła i przewodnictwo ciepła z
warstwy gruntu. Ten ostatni efekt wymagał zbudowania prognostycznego, wie-
lowarstwowego modelu temperatury gleby

3. Zmodyfikowana opcja 2. z prognostycznymi równaniami powierzchni (Tremback
and Kessler [30])

4. Opcja 2. z uwględnieniem parametryzacji wegetacji na powierzchni (McCumber
and Pielke [17]; McCumber [16]) (implementacja w planach)

• Warunki brzegowe na górnej granicy

1. Sztywna pokrywa

2. Warstwa tarcia Rayleigha

3. Prognozowane ciśnienie na powierzchni (tylko dla modelu hydrostatycznego)

4. Warstwa materialna (tylko dla modelu hydrostatycznego) (Mahrer i Pielke [14")

5. Warunek promieniowania fali grawitacyjnej (Klemp and Durran [7])

• Warunki na brzegach pionowych

1. Warunek warstwy promieniującj Klempa i Wilhelmsona [9, 10]

2. Warunek warstwy promieniującj Orlanski'ego [22]

3. Warunek warstwy promieniującj Klempa and Lilly'ego [8]

4. Opcje 1, 2 i 3 sprzężone z Mezoskalowym Regionem Kompensacji (MCR Meso-
scale Compensation Region) opisanym przez Tripoli'ego i Cottona [32] z ustalo-
nymi warunkami na powierzchni MCR
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5. Warunek brzegowy typu gąbki (tamponu) (Perkey i Kreitzberg [23]). Dane dużej
skali są, dostępne z analizy obiektywnej lub z modelu obliczeniowego o większej.
skali

• Warunki początkowe

1. Jednorodne horyzontalnie
2. Opcja 1. + zaburzenie w celu inicjacji chmur
3. Dane z NMC (National Meteorological Centre, USA) i/lub dane z sond poddane

analizie obiektywnej na powierzchniach izentropowych, a następnie interpolo-
wane na siatce modelu

4. Dane NMC interpolowane na siatce modelu

Parametry sterujące działaniem kou RAMS zostały podane w dodatku B (moduł MO-
DEL) i w dodatku C (moduł wizualizacyjny REVU/VAN).

2.3 Uwagi o komputerowej implementacji modelu RAMS

RAMS cechuje się dużą liczbą dostępnych opcji i z tego powodu jego struktura jest bardzo
złożona. W tym podrozdziale dyskutowane są różne aspekty struktury kodu RAMS.

Preprocesor

Kod RAMS napisany jest w języku FORTRAN 77, który ma jednak pewne niedogodno-
ści, takie jak brak globalnych definicji zmiennych typu PARAMETR i globalnej definicji
bloków COMMON. Niedogodności te zostały wyeliminowane poprzez napisanie specjalnego
preprocesora (także w FORTRANie 77), który jest częścią pakietu RAMS. Preprocesor ten
wykorzystuje wszystkie właściwości FORTRANu 77 i był z powodzeniem wykorzystywany
na wielu komputerach w tym na VAXie, CRAY'u-X-MP, CYBERze 205 i innych. Poniżej
przedstawione są podstawowe cechy preprocesora:

• Poszczególne linie kodu mogą być aktywowane lub dezaktywowane, co umożliwia wa-
runkową kompilację kodu.

• Zmiennej preprocesora można nadać wartość. Zmienna ta może być następnie użyta w
innych wyrażeniach, także w wyrażeniach preprocesora typu IF. Zmienne te mogą być
następnie przekształcone do zmiennych typu PARAMETER FORTRANu i umiesz-
czone w dowolnym miejscu kodu.

• Grupie linii kodu może być nadany status GLOBAL i grupa ta może być umieszczona
w dowolnym miejscu kodu. Jest to szczególnie wygodne w odniesieniu do bloków typu
COMMON i PARAMETER.

• Pętle DO mogą być realizowane poprzez konstrukcję DO/ENDDO, bez potrzeby ety-
kietowania ostatniej instrukcji pętli.
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Zagnieżdżanie siatek

Wykorzystanie siatek zagnieżdżonych jedna w drugiej umożliwia jednoczesne i wzajemnie
uzgodnione modelowanie ruchów o różnej skali przestrzennej. W ten sposób możliwe jest mo-
delowanie dużych obszarów przestrzennych, a jednocześnie śledzenie z dobrą rozdzielczością
zjawisk lokalnych, jak np. chmury.

Zagnieżdżenie w RAMSie zrganizowane jest w ten sposób, że ten sam fragment kodu
modelujący określone zjawisko fizyczne (np. adwekcję) — wykorzystywany jest do każdej
siatki. To pozwala na teoretycznie nieograniczone zagnieżdżanie siatek bez potrzeby dupli-
kowania odpowiednich fragmentów kodu. Równie proste jest usuwanie niektórych siatek w
trakcie obliczeń i/lub zmiana ich rozmiarów i położenia. Istnieje ponadto możliwość wyboru
różnych opcji kodu, niezależnie dla każdej z siatek.

W RAMSie została zaadaptowana procedura zagnieżdżania opisana w pracy Clarka i
Farleya (Clark, 1979). Algorytm Clarka i Farleya umożliwia wzajemne komunikowanie się
siatek. Procedura jest następująca:

Aktualizacja (na nowym kroku czasowym) siatki A i drobniejszej siatki B zaczyna się od
aktualizacji siatki A. Obliczone pola są następnie interpolowane do punktów na granicach
siatki B (interpolacja trójkwadratowa). Wnętrze siatki B jest aktualizowane na podstawie
tych interpolowanych warunków brzegowych. Na koniec wartości pól w węzłach siatki A są
zastępowane przez uśrednione wartości pól na siatce B. Metoda Clarka i Farleya została
udoskonalona przez autorów RAMSa poprzez umożliwienie obliczeń na siatce A z większym
krokiem czasowym.

Następujące opcje związane z zagnieżdżaniem siatek są dostępne w RAMSie:

• Nie ma ograniczeń, poza praktycznymi, na liczbę zagnieżdżonych siatek.

• Jeśli dwie siatki, np. B i C, są zagnieżdżone w siatce A, to mogą one być niezależne
i zajmować różne obszary przestrzenne, bądź też jedna może być zagnieżdżona w
drugiej.

• Wzrost rozdzielczości przestrzennej na kolejnych siatkach wyraża się liczbami typu
INTEGER, przy czym liczby te mogą być różne we wszystkich trzech kierunkach
przestrzennych.

• Zagnieżdżona siatka może, ale nie musi, rozciągać się od powierzchni ziemi do górnej
granicy modelowanego obszaru.

Struktura operacji I/O

Dla komputerów, które mają ograniczoną pojemność pamięci operacyjnej opracowane zo-
stały procedury I/O z wykorzystaniem pamięci dyskowej. W wypadku, gdy ta opcja jest
wykorzystywana, w pamięci operacyjnej przechowywany jest tylko podzbiór trójwymiaro-
wych zmiennych modelu, pozostałe składowane są na dysku. Po zakończeniu obliczeń z tym
podzbiorem pobierany jest następny podzbiór, a wyniki obliczeń zapisywane są na dysku.
Struktura RAMSa zależy więc od tego, jak wykonywane są operacje I/O na dysk.

Modularność

RAMS jest w dużym stopniu pakietem modularnym. Parametryzacja każdego konkretnego
efektu fizycznego lub procedura numeryczna zapisane są w oddzielnym podprogramie, co
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umożliwia łatwą modernizację. Procedury zapisane są tak, że każdorazowa aktualizacja
danej procedury nie jest związana z koniecznością reorganizacji pozostałej części kodu.
Wszystkie trójwymiarowe pola fizyczne przekazywane są pomiędzy procedurami poprzez
parametry wywołania procedur, podczas gdy wszystie pozostałe wielkości przekazywane są
poprzez bloki typu COMMON. Takie rozwiązanie ułatwia też adaptację procedur i funkcji
z innych pakietów.

Procedury analizujące

Autorzy RAMSa opracowali szereg procedur, które służą do analizy i wizualizacji otrzyma-
nych wyników. Procedury analizujące pozwalają obliczyć wirowość i diwergencję pól, funkcje
prądu, energię, pęd, jak również szereg wariancji i kowariancji, a także wielkości uśrednione
na zadanych warstwach. Wszystko to znacznie ułatwia interpretację otrzymanych wyników.
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Rozdział 3

Moduł ISAN (Isentropic Analysis
Package)

RAMS zawiera w sobie pakiet ISAN, który służy do wstępnej analizy danych w celu wyzna-
czenia warunków początkowych i brzegowych dla właściwej symulacji. Zastosowane zostały
współrzędne izentropowe ze względu na to, że mają one szereg zalet w porównaniu z in-
nymi układami współrzędnych wówczas, gdyż, po pierwsze, z racji tego, że przepływ jest
w pierwszym przybliżeniu adiabatyczny, analiza obiektywna przeprowadzona na powierzch-
niach izentropowych daje lepszą interpolację pól meteorologicznych pomiędzy stacjami, po
drugie, powierzchnie izentropowe są zagęszczone w obszarach frontów atmosferycznych i
w związku z tym zapewniają lepszą rozdzielczość nieciągłości. Ostatni powód jest taki, że
zjawiska krótkofalowe we współrzędnych kartezjańskich są transformowane w zjawiska dłu-
gofalowe we współrzędnych izentropowych, a takie mogą być znacznie lepiej analizowane
(mniejsze wygładzanie). Współrzędne izentropowe mają również pewne niedogodności, w
szczególności rozdzielczość pionowa maleje wraz z maleniem stabilności atmosfery, a po-
nadto bywa, że powierzchnia izentropowa przecina powierzchnię ziemi.

Moduł ISAN jest w stanie uwzględnić i uzgodnić dane meteorologiczne pochodzące z
różnych źródeł (NCAR, ECMWF, sondy, dane powierzchniowe). Procedura analizy danych
może być opisana następująco:

Dane dotyczące składowych horyzontalnych wiatru, ciśnienia i wilgotności względnej,
pochodzące z gridów, a także te same dane pochodzące z sond, są interpolowane wertykalnie
(liniowo w funkcji zmiennej pR/cp) do poziomów izentropowych zadanych przez użytkow-
nika. Następnie w stosunku do zmiennych na tych powierzchniach stosowana jest analiza
obiektywna Barnesa [2] sterowana przez parametry zadane przez użytkownika. Następnie
wyznaczana jest funkcja strumieniowa Montgomery'ego w procesie całkowania hydrosta-
tycznego od warunku brzegowego na powierzchni izentropowej w pobliżu tropopauzy.

Parametry atmosfery w pobliżu Ziemi są analizowane podobnie, od powierzchni Ziemi.
Ciśnienie i funkcja strumieniowa Montgomery'ego są brane z pierwszej powierzchni izentro-
powej powyżej Ziemi.

Po otrzymaniu kompletu zmiennych na powierzchniach izentropowych zmienne te są na-
stępnie transformowane do siatki modelu za pomocą interpolacji wielomianowej. W pierw-
szym kroku interpolowane są składowe wiatru, funkcja Montgomery'ego i względna wilgot-
ność. Na tej podstawie wyznaczana jest wysokość powierzchni izentropowej, a następnie
wiatr, temperatura potencjalna i wilgotność są interpolowane liniowo do współrzędnych cr~
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modelu. Na koniec wyliczane jest ciśnienie w węzłach modelu.
Moduł ISAN dzieli się na trzy zasadnicze części (etapy):

• etap PRESSURE: ISAN czyta dane pochodzące z obserwacji meterologicznych (po-
ziome składowe wiatru, temperaturę, względną wilgotność) jako funkcje ciśnienia, czyli
współrzędnej pionowej;

• etap ISENTROPIC: ISAN czyta wybrane dane z sond i z pomiarów powierzchnio-
wych, i interpoluje pionowo ciśnienie i dane z sond na powierzchniach izentropowych
i powierzchniach az śledzących rzeźbę terenu. Następnie przeprowadzana jest analiza
Barnesa na każdej powierzchni, co kończy procedurę włączania i wygładzania danych
z górnych warstw atmosfery do i na siatce modelu;

• etap INITIALIZATION: ISAN łączy razem dane izentropowe, az i powierzchniowe i
tworzy zbiory inicjalizacyjne dla zmiennych prognostycznych na siatce modelu.

Każdy z tych etapów może opcjonalnie tworzyć wykresy analizowanych danych.
Dane z obserwacji wczytywane są przez odpowiednie procedury w pliku rassim.f, któ-

rego nagłówek przytoczony jest poniżej.

C
C This library contains NCAR Data Support Services (DSS) I/O subroutines

C for accessing WMC gridded analyses, upper-air data, land surface data,

C and ship and buoy data.
C

3.1 Dane początkowe dotyczące powierzchni i gleby

Wymaga się zadania na powierzchni ziemi następujących danych:

1. wysokość terenu,

2. szorstkość (długość charakterystyczna),

3. ułamek (w procentach) lądu,

4. temperatura powierzchni wody.

Warstwy gleby poniżej powierzchni charakteryzowane są przez:

5. klasę gleby (soil textural class),

6. temperaturę gleby,

7. zawartość wilgoci.

Do tego należy dodać charakterystykę warstwy roślinności:

8. typ pokrycia,
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9. temperatura,

10. zawartość wody.

Wielkości te powinny być zadane dla każdej komórki na powierzchni ziemi, przy czym jeśli
parametryzacja gleby i roślinności nie jest uaktywniona, to wystarczy zadać tylko 4 pierwsze.

Charakterystyki od 1. do 5. oraz 8. traktowane są jako niezmienne w czasie trwania
symulacji i powinny być zadane tylko raz, na początku. Standardowo (by default) wszystkie
te wielkości są jednorodne horyzontalnie i zadawane są w liście parametrów: ZROUGH
dla 2., PCTLCON dla 3., SEATMP dla 4.. NSLCON dla 5., NVGCON dla 8. (wysokość
terenu jest z założenia równa zero). Pozostałe wielkości są zmiennymi prognostycznymi,
wymagają jednak zadania warunków początkowych. Temperatury, gleby i wody, są zadane
przez wielkości STGOFF i TVGOFF, które dodaje się do lokalnych wartości temperatury
powietrza tuż ponad powierzchnią. Wilgotność powietrza i roślinności, wielkości SLMSTR
i VWTRC0N odpowiednio, zadawane są w odpowiedniej namelist; przyjmuje się, że obie
te wielkości są początkowo jednorodne horyzontalnie.

Wszystkie te wielkości przechowywane są w dwuwymiarowych tablicach (z wyjątkiem
temperatury i zawartości wody w glebie, te przechowywane są w tablicach trójwymiarowych,
gdyż obie te wiekości zależą od głębokości). Nazwy tych tablic są następujące:

TOPT wysokość terenu
ZO szorstkość (długość charakterystyczna)
PCTLND ułamek (w procentach) lądu
SST temperatura powierzchni wody
SLTEX klasa gleby (soil textural class)
TGP temperatura gleby
SLMSTP za\vartość wilgoci
VGTYP typ pokrycia
TVGP temperatura
WRESV zawartość wody

Wypełnienie tych tablic przeprowadzane jest w module ruser3a.f (procedura SRFINT).
Procedura ta powinna być zmodyfikowana, jeśli wymagane jest zadanie niejednorodnych
warunków początkowych. Można tego dokonać na trzy sposoby:

1. algebraicznie, zadając wymagane wielkości jako funkcje wskaźników I i J,

2. poprzez proste przyporządkowanie kolejnym punktom siatki,

3. w zewnętrznym pliku, czytanym w procedurze SRFINT.

Możliwa jest też kombinacja wszystkich trzech metod.
Z założenia inicjalizowane są tylko wartości dla najgrubszej siatki, dla pozostałych siatek

stosuje się interpolację. (Użytkownik ma jednak możliwość wymuszenia incjalizacji tablic
dla każdej siatki.)

Jest jeden wyjątek od zasady, że powyższe tablice są inicjalizowane w procedurze SRFINT:
tablice TOPT, PCTLND, SST i VGTYP mogą być opcjonalnie wypełniane bezpośrednio z
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baz danych, przygotowanych specjalnie dla pakietu RAMS. Ta opcja jest uaktywniana po
ustawieniu wskaźników ITOPTFLG, IPCTLFLG, ISSTFLG i IVEGTFLG na 1.

Parametry sterujące działaniem modułu ISAN i ich znaczenie zostały podane w do-
datku A.
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Rozdział 4

Wyniki przykładowej symulacji
dla obszaru Polski

Kod RAMS został skonfigurowany dla obszaru Polski i danych dostępnych z krajowego
systemu informacji meteorologicznej (we współpracy z IMiGW). Konfiguracja ta objęła
następujące elementy:

• rzeźbę terenu,

• dane o średniej temperaturze wody, procencie lądu i pokryciu terenu,

• dane meteorologiczne, w tym dane z sond, dane ze stacji naziemnych i dane na siatce
ciśnieniowej.

4.1 Rzeźba terenu

Standardowo dostępna jest, w jednym z katalogów kodu RAMS, informacja o elewacji te-
renu na siatce o rozdzielczości 10 minut długości i szerokości geograficznej i ta informacja
została wykorzystana na najgrubszej siatce o kroku 15km pokrywającej cały obszar Polski.
W bezpośrednim otoczeniu ośrodka Świerk zastosowano znacznie bardziej szczegółowy nu-
meryczny model terenu o rozdzielczości 15 sekund kątowych w kwadracie 20-f-22E i 51-=-53N
w układzie współrzędnych geograficznych elipsoidy WGS84. Informacja ta została przetwo-
rzona do formatu wymaganego przez kod RAMS. Wykorzystano tu procedurę o nazwie
mktopo, która wytworzyła plik binarny o nazwie T51N020E. Jak widać w nazwie zakodo-
wane są współrzędne lewego, dolnego rogu obszaru, które orografia zawarta jest w pliku.
Plik ten jest wykorzystywany przez kod RAMS wówczas, gdy w grubej siatce o kroku rzędu
15km, pokrywającej obszar całej Polski, zagnieżdżona jest druga siatka, o większej rozdziel-
czości, pokrywająca okolice Świerku. Przewidywane jest stopniowe rozszerzanie obszaru, na
którym orografia znana jest z rozdzielczością 15 sekund.

4.2 Dane o terenie

Na tym etapie wdrażania kodu wykorzystano globalne dane, dostarczone razem z kodem
RAMS. Dane o procencie lądu na całej kuli ziemskiej dostępne są z rozdzielczością 10 minut
kątowych w .plikach pokrywających kwadrat o boku 20 stopni (w katalogu dat a/p et 11 Om).
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W katalogu data/sst jest natomiast średnia miesięczna temperatura powierzchni morza,
zdefiniowana na siatce o rozdzielczości 1 stopień, w 24 plikach odpowiadających dwunastu
miesiącom i dwóm hemisferom — wschodniej i zachodniej.

4.3 Dane meteorologiczne

Kod RAMS wymaga do inicjalizacji co najmniej danych na siatce trójwymiarowej (w kie-
runku pionowym na poziomach odpowiadających określonym wartościom ciśnienia atmos-
ferycznego) lub danych pochodzących z sond. Pozostały z tych zestawów danych jest opcjo-
nalny; to samo dotyczy trzeciej grupy danych — obserwacji na powierzchni ziemi. Wszystkie
te dane przetwarzane są do formatu wymaganego przez pakiet RAMS.

4.3.1 Dane na siatce (Pressure Data File)

• data i czas: IYEAR, IMONTH, ID ATE, IHOUR

• liczba punktów na siatce w kierunku X, Y i Z: NPRZ, NPRX, NPRY

• długość geograficzna (w stopniach) zachodniego krańca siatki: WPLON

• szerokość geograficzna (w stopniach) południowego krańca siatki: SPLAT

• rozpiętość (w stopniach) siatki w kierunku EW: SPCNPRX

• rozpiętość (w stopniach) siatki w kierunku NS: SPCNPRY

• tablica jednowymiarowa z wartościami poziomów ciśnienia: (LEVPR(L),L=1,NPRZ)

• składowaEWprędkości(ms-1):(((D(I,J1LV1l),I=l,NPRX),J=l,NPRY),LV=l,NPRZ)

• składowa NS prędkości (ms"1): (((D(I,J,LV,2),I=1,NPRX),J=1,NPRY),LV=1,NPRZ)

• temperatura (K): (((D(I,J,LV,3),I=1,NPRX),J=1,NPRY),LV=1,NPRZ)

• geopotential height (m): (((D(I,J,LV,4),I=1,NPRX),J=1,NPRY),LV=1,NPRZ)

• względna wilgotność: (((D(I,J,LV,5),I=1,NPRX),J=11NPRY),LV=1,NPRZ)

4.3.2 Dane z sond (Sounding Data File)

Dla każdej stacji:

• identyfikator stacji: IDSTA

• liczba poziomów wysokości na których mierzona jest temperatura i wilgotność: LP

• liczba poziomów wysokości na których mierzona jest prędkość wiatru: LZ

• długość geograficzna (w stopniach) stacji: XLON

• szerokość geograficzna (w stopniach) stacji: XLAT

• wysokość nad poziomem morza stacji (m): ELEV
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• ciśnienie (Pa): (PP(K),K=1,LP)

• geopotential height (m): (ZP(K),K=1,LP)

. temperatura (°C): (TPC(K),K=1,LP)

• względna wilgotność: (RP(K),K=1,LP)

• geopotential height (m): (ZZ(K),K=1,LZ)

• prędkość wiatru (ms"1): (FZ(K),K=1,LZ)

• kierunek wiatru (w stopniach): (DZ(K),K=1,LZ)

4.3.3 Dane powierzchniowe (Surface Data File)

Dla każdej stacji naziemnej:

• identyfikator stacji: ASTA

• długość geograficzna (w stopniach) stacji: XLON

• szerokość geograficzna (w stopniach) stacji: XLAT

• wysokość nad poziomem morza stacji (m): ZX

• prędkość wiatru (ms"1): FFX

• kierunek wiatru (w stopniach): DDX

• temperatura (°C): TX

• temperatura punktu rosy (°C): TDX

• ciśnienie (mb): PX

W omawianej symulacji zostały wykorzystane dane z sondażu prowadzonego w następu-
jących stacjach meteorologicznych (w pierwszej kolumnie podany jest identyfikator stacji,
a w czterech' następnych jej współrzędne geograficzne, szerokość i długość; kolejna kolumna
to wysokość nad poziomem morza):

Greifswald
Lindenberg

Wahnsdorf

Wien

Praga

Poprad

Łeba

Legionowo

Wroclaw

Kowno

Kaliningrad

Minsk

Lwów

Uzgorod

25

10184
10393
10486

11035

11520

11952

12120

12374
12425

26629

26702
26850

33393

33631

54
52
51
48
50
49
54
52
51
54
54
53
49
48.

5
13
6
15
0
1

45
24
8
53
42
51
48
38

13
14
13
16
14
20
17
20
16
23
20
27
23
22

23
7
41
22
26
19
31
58
59
52
37
31
57
15

2
110
232
200
304
706
2
96
116
75
27
234
325
118



natomiast dane na powierzchni ziemi z następujących stacji:

12100
12105

12115

12120

12125

12135

12140

12155

12160

12185
12195

12200

12205

12210

12215

12230

12235

12250
12270

12272

12280

12285

12295
12300

12310

12330
12345
12360

12375

12385

12399

12400

12415

12418
12424
12435

12455

12465

12469

12488

12495

12497
12500

12510

12520

54
54
54
54
54
54'
54
54
54
54
54
53
53

53
53

53
53

53
53

53

53

53'
53

52

52

52
52
52

52

52

52

51
51
51
51

51
51

51'
51

51
51
51
50

50

50

11
12
35
45

33

36

24
20

10
4
8

55
24

46

43

8

42
2
6

46

47
5
6

45

21
25
12
35

10

11

4

56

12
50
6

44
13
44
21

34
13

33
54
44
26

15
16

16

17
17
18

18

18

19

21

22

14
14

15
16

16
17
18
20

20

21

21

23

15
14
16

18
19

20

22

23

15
16

16
16

18

18

19

19
21
22
23
15
15

16

35
9

52

32

45

49

42
56

26

22
57
14
37
25
41

45
33

35
21

25

35

34

10

17
36

50
40
44

58

16

37
32

12

32
53

5
34

24
52

33

24

32
48

44
37

3
32

6
2

17
1
2
7
40
108

184

6

1
52
137

72
172
69
147
133
127
95

148

72
21
86
115
106

106

146

133

192
122
91
120

140

200

187

188

107
238

177
342
1603

356

Kołobrzeg
Koszalin

Ustka

Łeba
Lębork

Hel
Gdansk_Nw._Port

Gdansk

Elbląg

Kętrzyn
Suwałki

Świnoujście

Szczecin

Resko
Szczecinek

Piła

Chojnice

Toruń
Mława

Olsztyn

Mikołajki

Ostrołęka

Białystok
Gorzów

Slubice

Poznań

Kolo
Płock

Warszawa

Siedlce

Terespol

Zielona_Gora

Legnica

Leszno
Wrocław

Kalisz

Wieluń

Lodź
Sulejow

Kozienice

Lublin

Włodawa
Jelenia_Gora
Śnieżka

Kłodzko
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12530
12540

12550

12560

12566
12570
12575
12580

12585
12595

12600

12625

12650
12660
12670
12690
12695

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
49
49
49
49
49
49
49

40
3
49
14
5
49
2
6
42
42
48
18
14
37
43
28
48

17
18
19
19
19
20
20
22
21
23
19
19
19
20
21
22
22

58
12
6
2
48
42
59
3
43
15
0
57
59
42
46
20
46

176
205
293
284

• 337
260
209
200
217
212
398
857
1991
292
326
420
279

Opole
Racibórz

Częstochowa

Katowice

Krakow
Kielce
Tarnów
Rzeszów
Sandomierz

Zamosc
Bielsko_Biala

Zakopane

Kasprowy_Wierch
Nowy_Sacz
Krosno
Lesko
Przemyśl

Wszystkie dane dotyczyły tego samego dnia, 2 grudnia 1996r., dane z sond z godzin 0.00,
12.00 i 24.00, natomiast dane powierzchniowe z kolejnych godzin, ale ze względu na wyma-
gania kodu RAMS wykorzystane zostały jedynie te, które pochodziły z godzin 0.00, 12.00
i 24.00.

280 K U-COMPONENT 12/ 2/96 0 Z I s e n a n a l

CWREC
froM .80WE+0
to .13s.eE»62b ae«BEee

Rysunek 4.1: Warunki początkowe: wiatr WE
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280 K V-COMPONENT 12/ 2/96 0 Z Isen anal

CONSEC
f r o . - .
to . K>
by .
l b

Rysunek 4.2: Warunki początkowe: wiatr NS

280 K PRESSURE 12/ 2/96 0 Z Isen anal

CONREC
f r » . .85WE+35
to .q^eE*^
b WUE

Rysunek 4.3: Warunki początkowe: ciśnienie
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280 K TEMPERATURE 12/ 2/96 0 Z Isen anal

CONREC
f r o . -.48WE*81
to .l*8eE*81
br 489*E80
l

Rysunek 4.4: Warunki początkowe: temperatura

2 9 0 K REL HUMIDITY 12/ 2/96 0 Z Isen anal

o. . S 6 E
to . it»eE»ei
by .2NSE-S1
lab.U > 1

Rysunek 4.5: Warunki początkowe: wilgotność względna
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CONSEC
from flSO.O
t o 102O-
>y 10.00
lnfcołi * 1.000

pressure (mb)

z - 10.4 m 12/02/96 0000 UTC

Rysunek 4.6: Symulacja: ciśnienie, godzina 0.00

temperature (C)
1-iO

',.ooo 2 = 10.4 m 12/02/96 0000 UTC

Rysunek 4.7: Symulacja: temperatura, godzina 0.00
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cosHc dewpoint temp (C)
from -12.60
to MOO

SLif̂ iooo Z = 10.4 m 12/02/96 . 0000 UTC

Rysunek 4.8: Symulacja: temperatura punktu rosy, godzina 0.00

f r o m OOOOBfOO

speed (m/s)

i<™ Z = 10.4 m 12/02/96 0000 UTC

Rysunek 4.9: Symulacja: prędkość wiatru, godzina 0.00
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t t f f f f f i

CONXEC
fraxa 91Q.0
to 11U).

pressure (mb)

m z = 10.4 m 12/02/96 1200 UTC

Rysunek 4.10: Symulacja: ciśnienie, godzina 12.00

fxonk S.0O0
ta 23.cn
ŁT 1.000

temperature (C)

..coo Z = 10.4 m 12/02/96 1200 UTC

Rysunek 4.11: Symulacja: temperatura, godzina 12.00
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u

tnaa -lfl.OC
t o SJOOO
br 1JX»
l M • l«W

dewpoint temp (C)

Z = 10.4 m 12/02/96 1200 UTC

Rysunek 4.12: Symulacja: temperatura punktu rosy, godzina 12.00

speed (m/s)

Z = 10.4 m 12/02/96 1200 UTC

Rysunek 4.13: Symulacja: prędkość wiatru, godzina 12.00

COMEEC
tram. .OOOOBt-00
ta 10.80
br .8000
iMbeli * 1.000
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Rozdział 5

Wyniki symulacji dla danych z
Europejskiego Centrum Prognoz
Srednioterminowych w Reading

W roku 1997 został przeprowadzony eksperyment polegający na ciągłej quasioperacyjnej
pracy kodu RAMS zasilanego danymi globalnymi z Europejskiego Centrum Prognoz Sred-
nioterminowych (ECMWF). W tym celu kod RAMS został skonfigurowany tak, aby ob-
liczenia były prowadzone na dwóch zagnieżdżonych siatkach: jednej obejmującej Europę i
drugiej, obejmującej obszar Polski. Pierwsza z nich miała krok siatki równy 45km, druga
— 15km. Kod RAMS został ponadto wyposażony w bardziej szczegółowe dane dotyczące
terenu:

• Z amerykańskiej instytucji o nazwie US Geological Survey została sprowadzona i za-
implementowana cyfrowa elewacja terenu Europy z rozdzielczością 30sek kątowych
(oryginalna mapa cyfrowa RAMSa ma rozdzielczość lOmin. kątowych).

• Z amerykańskiego ośrodka NOAA ARL w Waszyngtonie sprowadzono i wdrożono do
systemu RAMS dane globalne dotyczące rodzaju gleby oraz szorstkości i pokrycia
terenu.

Szczegóły dotyczące konfiguracji RAMSa na potrzeby omawianego eksperymentu zebrano
w tablicy 5.1.

ECMWF dostarcza globalne dane meteorologiczne w formacie GRIB i w związku z tym
w IEA zostało uruchomione środowisko informatyczne służące do rozkodowania danych me-
teorologicznych w tym formacie. Dane były przesyłane via Internet w plikach zawierających
wszystkie dane niezbędne do inicjalizacji RAMSa. Eksperyment trwał przez tydzień i w tym
czasie przesyłane (co 12 godzin) dane meteorologiczne powodowały automatyczne urucho-
mienie kodu RAMS i obliczenie dwunastogodzinnej prognozy pogody. Prognozowano rozwój
sytuacji meteorologicznej na 12 godzin do przodu. Do tego celu został opracowany skrypt
testfile automatyzujący całą procedurę (dodatek D).

Celem eksperymentu było operacyjne wdrożenie kodu RAMS, tym niemniej porównanie
otrzymanych prognoz z rzeczywistym rozwojem sytuacji meteorologicznej pokazało, że pro-
gnozy RAMSa są wiarygodne. Na następnych stronach pokazane są przykładowe rysunki z
wynikami symulacji.
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sea level pressure (mb) temperature (C)

Rysunek 5.1: Ciśnienie i temperatura: Polska, 0.00GMT

sea level pressure (mb) temperature (C)

Rysunek 5.2: Ciśnienie i temperatura: Polska, 12.00GMT

35



Szerokość obszaru

Liczba punktów horyzont.
Liczba punktów wertykalnych
Rozdzielczość horyzontalna
Rozdzielczość wertykalna

Topografia
Temp. pow. morza
Procent lądu
Szorstkość

Obszar
Europa

40°-f-60°N
5°-h32°E

40x50
30
45x45km
lkm maks.;
1.2 wydł.;
aż do 20km
30"x30"
1°
10'
10'

Polska

48.5°-r55°N
13°-f-24.5°E

50x50
30
15xl5km

te same

30"x30"
1°
10'
10'

Tablica 5.1: Parametry konfiguracyjne RAMSa

36



sea level pressure (mb)
temperature (C)

Rysunek 5.3: Ciśnienie i temperatura: Europa, 0.00GMT
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sea level pressure (mb) , , ..„..
temperature (C)

Rysunek 5.4: Ciśnienie i temperatura: Europa, 12.00GMT
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Rozdział 6

Zastosowanie wyników modelu
UMPL jako danych wejściowych
do modelu RAMS

We wrześniu 1998 r. przeprowadzono eksperyment numeryczny mający na celu porównanie
prognoz meteorologicznych produkowanych przez kod RAMS z prognozami niezależnego
kodu UMPL, wykorzystywanego do prognozowania pogody w Interdyscyplinarnym Cen-
trum Modelowania UW. Eksperyment polegał na wykorzystaniu wyników modelu UMPL
jako danych wejściowych do modelu RAMS i wyprodukowaniu 24-godzinnej prognozy. W
pierwszej fazie zostały zamówione odpowiednie dane, a po zapoznaniu się z ich strukturą na-
pisana wstępna wersja programu read rozkodowująca dane z ICM. Kolejnym krokiem była
optymalna konfiguracja modelu RAMS oraz próbne prognozy. Następnie powstał skrypt
test-ftp transmitujący dane, uruchamiający program read, model i pakiet graficzny.

6.1 Krótka charakterystyka modelu UMPL

Model UMPL został przygotowany w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Mate-
matycznego i Komputerowego (ICM) przy wykorzystaniu istniejącego modelu brytyjskiego
Unified Model of United Kingdom Meteorological Office z Bracknell [21]. Od 1 maja 1997
roku model UMPL liczy codziennie 48-godzinną prognozę pogody w systemie quasi-opera-
cyjnym.

6.1.1 S t r u k t u r a siatki

Model obejmuje większość Europy centralnej. Zastosowano regularną siatkę we współrzęd-
nych geograficznych obróconych. Nowy biegun znajduje się w punkcie 19.3°E i 56°N. Roz-
dzielczość siatki w kierunku x i y jest jednakowa i wynosi 0.15° (około 17 km), liczba
punktów odpowiednio 116 i 144. W kierunku pionowym model sięga powierzchni 30 hPa i
ma 31 poziomów. Obszar obejmowany przez model UMPL przedstawia rysunek 6.1.
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Rysunek 6.1: Obszar obejmowany przez model UMPL

6.1.2 Równania i procedury numeryczne

Model prognostyczny jest oparty na hydrostatycznych równaniach prymitywnych w formie
Eulera. Są one zapisane we współrzędnych sferycznych w poziomie, natomiast w pionie we
współrzędnych hybrydowych. Całkowanie jest oparte na algorytmie split-explicite z dłuż-
szymi krokami adwekcji podzielonymi na krótsze kroki dopasowujące.

6.1.3 Warunki początkowe, brzegowe oraz asymilacja

Surowe dane obserwacyjne a także pochodzące z globalnego przebiegu warunki brzegowe,
są transmitowane z Bracknell poprzez Internet oraz dedykowane łącze ISDN. Do asymilacji
danych zastosowano metodę analizy-korekcji rozwiniętą przez Lorenca [13]. Jest to metoda
wariacyjna. Stan początkowy otrzymywany jest poprzez minimalizację funkcji kosztu skła-
dającej się z dwóch składników. Pierwszy to miara dopasowania stanu modelu do obserwacji,
natomiast drugi to miara zgodności z tzw. tłem (background).
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6.2 Sposób wykorzystania danych

6.2.1 Konfiguracja przestrzenna modelu RAMS

Model RAMS korzysta ze współrzędnych polaro-stereograficznych [20]. Nowy biegun został
umieszczony w punkcie 19.3°E i 55.5°N. Do eksperymentu wybrano tylko jedną siatkę, której
rozdzielczość w kierunku x oraz w kierunku y wynosi 60 km, liczba punktów odpowiednio 28
i 36. Obejmowany obszar jest nieco zmniejszony, ponieważ model RAMS wymaga zadania
dwóch punktów brzegowych poza obszarem prognoz.

Rysunek 6.2: Obszar obejmowany przez model RAMS
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Rysunek 6.3: Ciśnienie (hPa), 12.09.1998, 0 GMT (analiza, z lewej RAMS, z prawej UMPL)

6.2.2 Przygotowanie danych

Jedynym bezpośrednim sposobem wstawienia danych z modelu UMPL do modelu RAMS
jest zadanie ich jako danych z sond pomiarowych. Moduł ISAN wykonuje tylko etap izen-
tropowy i etap plików inicjalizacyjnych. Model RAMS potrzebuje w tym wypadku nastę-
pujących danych w każdym punkcie:

• w pierwszej linii: liczba poziomów, na których notowana jest temperatura i wilgot-
ność, liczba poziomów, na których notowane są prędkość i kierunek wiatru, położenie
geograficzne punktu oraz elewacja terenu,

• w kolejnych liniach dla każdego z poziomów ciśnieniowych: ciśnienie, wysokość geopo-
tencjalna, temperatura oraz wilgotność względna,

• następnie dla każdego poziomu wiatru: wysokość geopotencjalna, prędkość wiatru i
kierunek (w stopniach).

Dane dotyczące elewacji i położenia geograficznego każdego punktu zostały przesłane jedno-
razowo. Liczba poziomów temperaturowych i poziomów wiatru jest jednakowa i wynosi 13.
Są to następujące poziomy standardowe: 1000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150,
100, 70 i 30 hPa. Pozostałe dane: składowe wiatru, geopotencjał, temperatura i wilgotność
względna na 13 poziomach ciśnienia i w trzech terminach (0, 12, 24 GMT) były transmi-
towane poprzez Internet raz dziennie w spakowanym pliku binarnym o wielkości około 3.5
Mb.
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Rysunek 6.4: Ciśnienie (hPa), 12.09.1998, 6 GMT (prognoza, z lewej RAMS, z prawej
UMPL)

Ograniczone możliwości komputera używanego w IEA spowodowały konieczność zmniej-
szenia liczby punktów i uśrednienia danych. Dlatego też w co piątym (wzdłuż osi x i wzdłuż
osi y) punkcie brana jest średnia ważona:

~c -\ _ £m=-2,«-m>i EL-2, j-t i>i x(i ~ m, j - n)w(m,n)
V2

= -2,i-m>l Zj7i=:-2,i-n>l

(
w(m, n) = exp I —

m 2 + n 2

gdzie:

i = 1,6,11,...,111,116,
j = 1,5,10, ...,135,140,144,

2^ ! j) — uśredniona wartość zmiennej meteorologicznej w punkcie (i, j ) ,
x(i — m,j — n) — wartość zmiennej meteorologicznej w punkcie(z — m,j — n),

w(m,n) — waga w punkcie(z — m, j — n).

Odczytanie binarnych danych z ICM, uśrednianie i zapisanie ich do plików tekstowych
w formacie czytelnym dla modelu RAMS wykonuje program read napisany w fortranie.
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Rysunek 6.5: Ciśnienie (hPa), 12.09.1998, 12 GMT (prognoza, z lewej RAMS, z prawej
UMPL)

6.2.3 Opcje modułu ISAN

Moduł ISAN wykorzystuje dane przygotowane według opisu zawartego w poprzednim pod-
rozdziale. Przeprowadza analizę danych pochodzących z trzech terminów: 0, 12, 0 (24) GMT
wykonując etap izentropowy i etap plików inicjalizacyjnych. Wynikiem są trzy pliki inicja-
lizacyjne odpowiadające trzem terminom, w których są dane. Szczegółowe opcje modułu
ISAN podane są w dodatku E.

6.2.4 Opcje modelu

Ze względu na ograniczone możliwości komputera zdecydowano się na jak najprostszą kon-
figurację modelu z wyłączeniem obiegu wody w atmosferze (tzw. model suchy). Szczegółowe
ustawienie aktualnie używanych opcji modelu podane są w dodatku F.

6.3 Skrypt

Skrypt test-ftp startował automatycznie codziennie o godzinie 7.15. Jego zadaniem była
transmisja danych z ICM, a następnie uruchomienie prognozy i utworzenie plików z wyni-
kami w postaci graficznej. Szczegółowe działanie skryptu:

1. Usunięcie plików z rozszerzeniem *.Iog pozostałych z poprzedniego przebiegu.
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Rysunek 6.6: Ciśnienie (hPa), 12.09.1998, 18 GMT (prognoza, z lewej RAMS, z prawej
UMPL)

2. Ustalenie według aktualnej daty nazwy plików, które mają zostać pobrane i utworzenie
pliku batch-ftp sterującego pobraniem odpowiednich plików.

3. Pętla, w której następuje transmisja danych, skopiowanie ich do archiwum, oraz próba
rozpakowania ich. Jeśli jest zakończona sukcesem następuje zakończenie pętli, w prze-
ciwnym przypadku po 300 sekundach pętla jest powtarzana. Po przekroczeniu mak-
symalnej ilości prób (15) wykonanie skryptu zostaje przerwane.

4. Skasowanie pliku z datą rozpoczęcia poprzedniej symulacji i utworzenie nowego z
aktualną datą.

5. Skasowanie rozkodowanych danych z poprzedniej symulacji i uruchomienie programu
read rozkodowującego i przygotowującego nowe dane do formatu czytelnego przez
RAMS. Powstają trzy pliki: irl, ir2, ir3, odpowiadające trzem terminom.

6. Usunięcie oryginalnych plików z danymi (spakowane, zapasowe kopie pozostają w
archiwum).

7. Uruchomienie skryptu ctr-ramsin wpisującego do pliku RAMSIN odpowiednie daty
(rozpoczęcia i zakończenia symulacji) oraz wartość parametru RUNTYPE = MAKE-
VFILE oznaczającą, że jest to etap ISAN.

8. Uruchomienie modelu RAMS (etap ISAN). Po pełnym przebiegu zostają wyproduko-
wane trzy pliki inicjalizacyjne odpowiadające trzem terminom. Ich nazwy składające
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Rysunek 6.7: Ciśnienie (hPa), 12.09.1998, 24 GMT (prognoza, z lewej RAMS, z prawej
UMPL)

się pierwotnie z daty i godziny odpowiedniego terminu zostają od razu zmienione na
ivl.gl, iv2.gl, iv3.gl. Takie nazwy są na stałe wpisane w pliku RAMSIN.

9. Wpisanie do pliku RAMSIN wartości parametru RUNTYPE = INITIAL oznaczającej
właściwy przebieg prognozy.

10. Usunięcie wyników poprzedniej symulacji i uruchomienie modelu RAMS (etap pro-
gnozy). W wyniku powstają binarne pliki zawierające w zadanych chwilach czasowych
stan atmosfery.

11. Uruchomienie skryptu test-revu, który przygotowuje trzy pliki graficzne zawierające
pole ciśnienia zredukowane do poziomu morza, oraz geopotencjał na poziomach 850
i 500 hPa w 5 chwilach czasowych: 0, 6, 12, 18 i 24 GMT. Wyniki można edytować
przy pomocy pakietu NCAR Graphics.

Treść wymienionych skryptów podana jest w dodatkach G, H i I.

6.4 Wyniki

Porównanie prognoz ciśnienia co 6 godzin zawierają rysunki 6.3-^6.7 (po lewej stronie wyniki
modelu RAMS, po prawej — UMPL). Różnice w wyglądzie map wynikają z zastosowania
różnych pakietów graficznych: dla modelu RAMS — NCAR Graphics, natomiast dla mo-
delu UMPL — Vis5D. Rysunki 6.3-r6.7 pokazują ciśnienie zredukowane do poziomu morza.
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Widoczna różnica wygładzenia pól jest spowodowana dużą różnicą rozdzielczości siatek obu
modeli. Model RAMS używa siatki o rozdzielczości około 60 km, podczas gdy rozdzielczość
siatki modelu UMPL jest dużo lepsza i wynosi około 17 km. Ma to również wpływ na oro-
grafię i różnice z nią związane. Na mapie 12-to godzinnej prognozy ciśnienia widać różnicę
głębokości i umiejscowienia-niżu, który się rozwija na zachód od Polski. Jest on około 2-4
hPa niższy i przesunięty nieco na wschód według prognozy z modelu UMPL. Ta różnica
utrzymuje się po kolejnych 6-ciu godzinach prognozy. Na mapie 24-ro godzinnej prognozy
różnica głębokości jest jeszcze nieco większa. Jak wynika z biuletynu meteorologicznego głę-
bokość niżu wyniosła 983 hPa, czyli pośrednio między wartościami prognozowanymi przez
dwa modele natomiast umiejscowienie jest podobne jak to wynika z modelu UMPL. Ge-
neralnie można zauważyć, że model RAMS daje mniejsze gradienty, co również może być
spowodowane gorszą rozdzielczością.

6.5 Wnioski

1. Prognozowanie modelem RAMS przy użyciu wyników modelu UMPL jest możliwe i
daje zadowalające wyniki. Używając lepszego komputera można zwiększyć rozdziel-
czość i dodać zagnieżdżoną siatkę obejmującą np. Polskę. Jest to propozycja przy-
szłych prac nad zastosowaniem wyników modelu UMPL do inicjalizacji modelu RAMS.
Przy braku innych danych taka inicjalizacja jest dobrym rozwiązaniem. Niedogodno-
ścią jest tu brak możliwości rozszerzenia, lub przesunięcia obszaru obejmowanego przez
prognozę.

2. Różnice wynikają głównie z innej rozdzielczości siatek modeli, a co za tym idzie róż-
nej orografii. Można przypuszczać, że zwiększenie rozdzielczości siatki modelu RAMS
poprawi prognozę.

3. Dobre wyniki przeprowadzonego eksperymentu skłaniają do próby uruchomienia obiegu
wody w modelu RAMS i porównania prognozy temperatury i opadów.
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Rozdział 7

Propozycje dalszych prac

W roku 1992 PAA podjęła decyzję o opracowaniu i wdrożeniu w kraju Systemu Wspoma-
gania Decyzji po Wypadku Jądrowym w Europie (projekt celowy KBN).

Planowany system uwzględniał wszystkie uwarunkowania procesu decyzyjnego w zakre-
sie zagrożenia radiologicznego kraju. Zadania I etapu projektu (faza badawczo-rozwojowa)
objęły przeniesienie i adaptację bazowego oprogramowania systemu o nazwie RODOS, roz-
wijanego przez kraje Unii Europejskiej w ramach projektu badawczego Decision Support
System for Nuclear Emergency (DSS-NE), finansowanego przez Komisje Wspólnot Euro-
pejskich, oraz opracowanie elementów tego oprogramowania specyficznych dla warunków
naszego kraju.

Etap wdrożenia systemu objął:

• implementację i przetestowanie bazowego oprogramowania systemu,

• opracowanie oraz wykorzystanie już istniejących baz danych dotyczących danych to-
pograficznych, demograficznych, łańcuchów żywieniowych oraz aktualnie dostępnych
środków ochrony radiologicznej w kraju,

• opracowanie systemu łączności (łącza, terminale) i oprogramowania dla zapewnienia
sprawnej komunikacji z krajowymi systemami monitoringu radiologicznego i służbami
meteorologicznymi oraz z użytkownikami systemu,

• przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej.

W systemach wspomagania decyzji po wypadku jądrowym, pracujących w czasie rzeczy-
wistym, istotną rolę odgrywają modele do symulacji dyspersji radionuklidów w atmosferze:
w skali lokalnej, w mezoskali, a także w skali globalnej. Ich zdolność do przewidywania
rozwoju wydarzeń ma decydujący wpływ na ocenę rozwoju sytuacji awaryjnej oraz w pla-
nowaniu akcji ratunkowej.

W obecnej wersji systemu SWD-WJ/RODOS zadanie to wykonuje moduł o nazwie
ATSTEP będący krótkozasięgowym modelem propagacji skażeń, wykorzystującym dane z
lokalnych stacji meteorologicznych metodą prostej interpolacji na obszar objęty skażeniem.

W dalszym etapie rozwoju systemu SWD-WJ/RODOS przewidziana jest implementacja
mezoskalowego modelu RIMPUFF dostępnego obecnie w wersji pracującej pod systemem
DOS na komputerach klasy PC.

Wszystkie modele dyspersji atmosferycznej czasu rzeczywistego wymagają wprowadza-
nia danych meteorologicznych w trybie on line. Prognozowanie pogody realizuje się poprzez
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włączenie systemu wspomagania decyzji w sieć komputerową krajowych lub międzynarodo-
wych służb meteorologicznych. Dane te są wykorzystywane następnie przez mniej lub bar-
dziej wyrafinowane modele atmosfery, które wyznaczają sytuację atmosferyczną na całym
terenie na podstawie niepełnej z konieczności informacji pochodzącej ze stacji meteorolo-
gicznych. Zazwyczaj konieczna jest wstępna obróbka tych danych za pomocą preprocesorów
wyznaczających parametry potrzebne do symulacji na podstawie parametrów dostępnych z
obserwacji. Ostatnim etapem jest wizualizacja otrzymanych wyników przy pomocy różnego
rodzaju graficznych interfejsów użytkownika.

W systemie SWD-WJ/RODOS przewidziana jest implementacja modeli dynamiki at-
mosfery według kolejnych stopni złożoności i poprawności tych modeli. Dla dynamiki at-
mosfery przewidziana jest następująca hierarchia uporządkowania, od najprostszych do naj-
bardziej złożonych:

Poziom 1. Prosta interpolacja pola wiatru na podstawie
pomiarów w kilku punktach (stacjach meteo).

Poziom 2. Interpolacja zapewniająca spełnienie zasady za-
chowania masy.

Poziom 3. Zlinearyzowane równania aerodynamiki, co po-
zwala uwzględniać umiarkowanie skompliko-
waną rzeźbę terenu.

Poziom 4. Siatka Eulera, model nie hydrodynamiczny,
skomplikowana rzeźba terenu, z uwzględnieniem
fizyki atmosfery.

Poziom 5.

Poziom 8.

Do kategorii modeli na poziomie 2. należy model MCF (Mass-Consistent-Flow) opracowany
w GRS-Kolonia, do kategorii 3. — model NPS(LINCOM) opracowany w RISO National La-
boratory w Roskilde, Dania. Inne przykłady to model ANDREA (poziom 6.), opracowany
przez laboratorium DEMOKRITOS, HIRLAM (poziom 7.), opracowany przez grupę specja-
listów z Irlandii, Holandii, Danii i Szwecji, oraz model RAMS, opracowany w Uniwersytecie
Stanu Kolorado, USA.

W zespole wdrażającym system SWD-WJ/RODOS w Polsce (Zespół A12 Instytutu
Energii Atomowej) została przeprowadzona analiza różnych modeli dynamiki atmosfery
pod kątem ich przydatności dla systemu SWD-WJ/RODOS i została podjęta decyzja o
wdrażaniu modelu RAMS, początkowo jako modułu niezależnego, a następnie jako modułu
zintegrowanego z modułem obliczającym dyspersję uwolnionych nuklidów (np. RIMPUFF,
HYPACT, LPD) i na koniec zintegrowanego z systemem SWD-WJ/RODOS [4]. Model
RAMS spełnia wszystkie wymagania, jakie stawia modułowi meteorologicznemu system
SWD-WJ/RODOS, a dzięki dużej elastyczności może być skonfigurowany na różne spo-
soby, w szczególności do celów badawczych i do celów operacyjnych. Testy i przykładowe
symulacje przeprowadzone przez autorów i użytkowników kodu udowodniły jego wiarygod-
ność. Kod RAMS został udostępniony Zespołowi A12 na mocy porozumień z Uniwersyte-
tem Kolorado i firmą ASTER, która jest obecnie właścicielem praw autorskich. Obecnie
dostępna jest wersja 3b kodu i ta wersja została zaimplementowana [33]. W dalszej ko-
lejności firma ASTER udostępni wersję do wykorzystania na komputerach z architekturą
równoległą. Istotną cechą modelu RAMS jest to, że model ten jest w stanie w maksymalnym
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stopniu wykorzystać dane dostarczone przez odpowiednie krajowe służby meteorologiczne
lub z European Centre for Medium Range Weather Forecasting, co powoduje, że opraco-
wana przez system prognoza jest bardzo wiarygodna (dzięki przeprowadzanej przez system
analizie obiektywnej i włączeniu danych obserwacyjnych do modelu).

Wykorzystanie pełnych możliwości kodu RAMS wymaga podjęcia dodatkowych prac w
tym opracowania interfejsów umożliwiających wprowadzenie do systemu danych meteorolo-
gicznych, dostępnych z krajowych służb (głównie z IMiGW), oraz zgromadzenia i włączenia
do systemu baz danych dotyczących powierzchni, pokrycia i gleby na terytorium Polski.

Tak więc integracja pakietu RAMS z systemem SWD-WJ/RODOS obejmuje następu-
jące etapy i szczegółowe zadania:

A. Adaptacja pakietu RAMS jako lokalnego systemu przewidywania rozwoju sytuacji me-
teorologicznej

1. Implementacja lokalnych danych (terenowych i meteorologicznych)

• Dane dotyczące powierzchni
— elewacja terenu
— parametr charakteryzujący szorstkość powierzchni
— ułamek lądu
— temperatura powierzchni wody

• Dane dotyczące pokrycia
— typ wegetacji
— temperatura wegetacji
— zawartość wody

.• Dane dotyczące gleby
— klasa gleby
— temperatura gleby
— zawartość wody w glebie

• Dane meteorologiczne
— dane gridowe
— dane z radiosondażu pionowego
— dane ze stacji naziemnych

2. Testowanie i przykładowe symulacje

3. Konfiguracja pakietu RAMS na pojedynczej siatce

4. Zastosowanie metody wielu zagnieżdżonych siatek dla wybranych rejonów Polski

5. Symulacje dla wybranych scenariuszy rozwoju sytuacji meteorologicznych, przy
wykorzystaniu danych analizy obiektywnej uzupełnionych radiosondażami z te-
renu Polski

B. Rozwój pakietu RAMS przy współudziale autorów pakietu, w tym implementacja wersji
równoległej pakietu

C. Integracja pakietu RAMS z wybranymi modelami dyspersji zanieczyszczeń (LPD Ulia-
sza, ATSTEP, RLMPUFF, HYPACT)
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1. Ewaluacja wybranych modeli dyspersji zanieczyszczeń pod kątem możliwości in-
tegracji z pakietem RAMS

2. Opracowanie interfejsów

3. Symulacja wybranych epizodów przy uwzględnieniu lokalizacji potencjalnych źró-
deł emisji

D. Właściwa integracja pakietu RAMS (zintegrowanego z modułem dyspersji zanieczysz-
czeń) z systemem SWD-WJ/RODOS

1. Integracja baz danych

2. Opracowanie interfejsów wymiany informacji

Część z tych zadań została już zrealizowana:

• Z amerykańskiej instytucji o nazwie US Geological Survey została sprowadzona i za-
implementowana cyfrowa elewacja terenu Europy z rozdzielczością 30sek kątowych
(oryginalna mapa cyfrowa RAMSa ma rozdzielczość lOmin. kątowych).

• Z polskiej wojskowej służby topograficznej otrzymano i wprowadzono do bazy da-
nych RAMSa szczegółową rzeźbę terenu wokół ośrodka Świerk z rozdzielczością 15sek
kątowych.

• Opracowano interfejsy do kodowania i rozkodowania danych meteorologicznych w for-
macie TEMP i SYNOP.

• Z amerykańskiego ośrodka NOAA ARL w Waszyngtonie sprowadzono i wdrożono do
systemu RAMS dane globalne dotyczące rodzaju gleby oraz szorstkości i pokrycia
terenu.

• Zostało uruchomione środowisko informatyczne służące do rozkodowania danych me-
teorologicznych dostarczanych w formacie GRIB.

• Został przeprowadzony eksperyment polegający na ciągłej, operacyjnej pracy kodu
RAMS na podstawie danych nadsyłanych co 12 godzin z Europejskiego Ośrodka Pro-
gnoz Średnioterminowych (ECMWF) w Reading, Anglia. Dane te nadsyłane były
poprzez Internet w postaci plików w formacie GRIB. Eksperyment trwał przez ty-
dzień i w tym czasie przesyłane (co 12 godzin) dane meteorologiczne powodowały
automatyczne uruchomienie kodu RAMS i obliczenie dwunastogodzinnej prognozy
pogody.

• Dla otrzymanych danych przeprowadzano symulacje na dwóch zagnieżdżonych siat-
kach: jednej obejmującej Europę i drugiej, obejmującej obszar Polski. Pierwsza z nich
miała krok siatki równy 45km, druga — 15km. Prognozowano rozwój sytuacji mete-
orologicznej na 12 godzin do przodu.

• Przeprowadzono sumulacje pogodowe na podstawie danych meteorologicznych dostar-
czonych przez krajową służbę meteorologiczną.

• Przeprowadzono sumulacje pogodowe na podstawie danych meteorologicznych dostar-
czonych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania ICM (kod UMPL).
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• Uruchomiono kod dyspersyjny HYPACT i przeprowadzono przykładowe symulacje.

Realizacja pozostałych elementów programu wymaga zaangażowania co najmniej dwóch
członków zespołu A12 przez okres 2 lat oraz współdziałania ze służbami krajowymi, będą-
cymi dysponentami wymaganych informacji, w tym przede wszystkim z krajową służbą
meteorologiczną.

Podziękowania

Autorzy dziękują dr. Bogumiłowi Jakubiakowi i mgr. Leszkowi Hermanowi Iżyckiemu za po-
moc w przeprowadzeniu obliczeń z wykorzystaniem danych z Interdyscyplinarnego Centrum
Modelowania UW.
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Dodatek A

Zmienne sterujące działaniem
modułu ISAN

Lista $ISAN_CONTROL$

MSTAGE Trzy wartości O(nie) lub l(tak) wskazujące, które etapy procedury ISAN mają
być wykonane.

NATIMES Liczba kroków czasowych, które mają być wykonane w danym przebiegu (nie
w danej symulacji, symulacja może się składać z kilku przebiegów).

IAPR Nazwa plików z danymi dla etapu ciśnieniowego.
IARWI Nazwa plików z danymi z sond.
IASRFCE Nazwa plików z danymi powierzchniowymi.

Lista $ I S A N J P R E S S U R E $

PDATA Nazwa wskazująca, jakie archiwum danych meteorologicznych jest dołączone
('ECMWF', gdy dane z Reading; 'NMC, gdy dane z Narodowego Cen-
trum Meterologicznego (Stanów Zjednoczonych), własna nazwa, gdy z innego
źródła).

WPLON Długość geograficzna zachodniego krańca obszaru, dla którego dostępne są
dane meteo (WPLONG (-180°, 180°)).

SPLAT Szerokość geograficzna południowego krańca obszaru, dla którego dostępne są
dane meteo (WPLON<= (-90°,90°)).

SPCNPRX Krok w kierunku wschód-zachód danych meteo.
SPCNPRY Krok w kierunku poludnie-północ danych meteo.
LEVPR Poziomy ciśnienia w zbiorach danych wejściowych (liczby całkowite — ciśnie-

nie w mb w porządku malejącym).

Lista $ISANJSENTROPIC$

NISN Liczba poziomów izentropowych.
LEVTH Tablica poziomów izentropowych w °K.
TOPSIGZ Analiza az będzie prowadzona dla wszystkich poziomów poniżej TOPSIGZ

(w metrach).
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Wykresy etapu $PRESSURE$

U Składowa wschód-zachód prędkości wiatru.
V Składowa północ-południe prędkości wiatru.
TEMP Temperatura.
GEO Geopotencjał (wysokość).
RELHUM Względna wilgotność.
MIXRAT Stosunek wymieszania pary.
THETA Temperatura potencjalna.
SPEED Prędkość wiatru.
ENERGY Statyczne energia wilgoci.
THETAE Równoważna temperatura potencjalna.
SPRESS Ciśnienie na poziomie morza.

Wykresy etapu $ISENTROPIC$

U ' Składowa wschód-zachód prędkości wiatru.
V Składowa północ-południe prędkości wiatru.
PRESS Ciśnienie.
MONTSTR Funkcja strumieniowa Montgomery'ego.
RELHUM Względna wilgotność.
THETA Temperatura potencjalna.
SPRESS Ciśnienie na poziomie morza.

Wykresy powierzchniowe

U Składowa wschód-zachód prędkości wiatru.
V Składowa północ-południe prędkości wiatru.
PRESS Ciśnienie.
RELHUM Względna wilgotność.
MIXRAT Stosunek wymieszania pary.
TEMP Temperatura.

Wykresy az

U Składowa wschód-zachód prędkości wiatru.
V Składowa północ-południe prędkości wiatru.
PRESS Ciśnienie.
THETA Temperatura potencjalna.
RELHUM Względna wilgotność.
MIXRAT Stosunek wymieszania pary.
TEMP Temperatura.
SPEED Prędkość wiatru.
ENERGY Energia statyczna wilgoci.
THETAE Równoważna temperatura potencjalna.
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Dodatek B

Zmienne sterujące działaniem
modułu MODEL

Lista $MODEL_GRIDS$

RUNTYPE Pojedyncza zmienna tekstowa, która może przyjmować jedną, z czterech war-
tości: MAKESFC, INITIAL, HISTORY, MAKEVFILE. Przebieg MAKESFC
przygotowuje następne przebiegi. W jego wyniku powstają pliki zawierające
charakterystyki powierzchniowe (topografia, procent lądu, temperatura po-
wierzchni lądu, typ wegetacji) dla każdej siatki oddzielnie. Pliki te są wykorzy-
stywane w kolejnych przebiegach tej samej symulacji. Sposób wprowadzenia
danych określają parametry ITOPTFLG, IPCTLFLG, ISSTFLG i IVEGT-
FLG, a nazwa powstających plików specyfikowana jest w parametrze SFCFI-
LES.
Wybór RUNTYPE='MAKEVFILE' powoduje, że wykonywany jest pakiet
ISAN, który przeprowadza analizę danych obserwacyjnych i tworzy pliki inicja-
lizacyjne dla właściwej symulacji. Opcja MAKEVFILE wykorzystywana jest
wtedy, gdy właściwa symulacja będzie prowadzona z parametrem INITIAL=2.
Zazwyczaj pliki inicjalizacyjne tworzy się w odstępach 12h (czasu rzeczywi-
stego). Pierwszy pakiet plików inicjalizacyjnych powinien pokrywać się z po-
czątkiem symulacji, ostatni — powinien odpowiadać przedziałowi czasu mię-
dzy końcem symulacji i chwilą czasu 12h po końcu symulacji. W dalsze części
opisane są parametry, które sterują procesem wprowadzania trójwymiarowych
danych obserwacyjnych.
Jeśli RUNTYPE='IN'ITIAL' to oznacza to, że ma być wykonany pierwszy
przebieg i wektory stanu są inicjalizowane bądź horyzontalnie jednorodnie z
danych w listach $MODEL_SOUND$ i $MODEL_OPTIONS$, bądź też
z plików inicjalizacyjnych przygotowanych we wcześniejszych przebiegach typu

. ISAN.
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Jeśli RUNTYPE='HISTORY' to oznacza to, że jest to kolejny przebieg w da-
nej sumulacji i wszystkie zmienne czytane są na początku z plików zapisanych
w trakcie poprzedniego przebiegu. Ta opcja wykorzystywana jest wówczas, gdy
dana symulacja wymaga kilku przebiegów.

TIMEUNIT Jednostka czasu: 'h','m','s'. Odnosi się do parametrów TIMMAX, TIMSTR,
VTIME.

TIMMAX Końcowy czas symulacji (nie przebiegu), w jednostkach TIMEUNIT.
NGRIDS Liczba siatek.
IHTRAN Wybór współrzędnych: O-Kartezjańskie, 1-Biegunowe.
POLELAT Szerokość geograficzna bieguna siatki współrzędnych (punktu styczności płasz-

czyzny rzutowania z Ziemią).
POLELON Długość geograficzna bieguna siatki współrzędnych (punktu styczności płasz-

czyzny rzutowania z Ziemią).

Lista $MODEL_FILE_INFO$

TIMSTR
HFILIN
INITIAL

SFCFILES

ITOPTFLG
IPCTLFLG
ISSTFLG
IVEGTFLG

Znaczenie flag:

Czas startu przebiegu kontynuowanego (patrz TIMEUNIT).
Nazwa pliku z zapisem dotychczasowej historii symulacji.
Inicjalizacja pól: l=horyzontalnie jednorodna, 2=horyzontalnie
niejednorodna.
Ścieżka i przedrostek nazw plików z danymi powierzchniowymi (TOPT: topo-
grafia; PCTL: procent lądu; SSTF: temperatura powierzchni morza; VEGT;
typ wegetacji lub pokrycia)
Flaga dla TOPT: ITOPTFLG € (2,1,0).
Flaga dla TOPT: IPCTFLG e (2,1,0).
Flaga dla TOPT: ISSTFLG e (2,1,0).
Flaga dla TOPT: IVEGTFLG € (2,1,0).

2 - Fill data in "ruser"
1 - Interp' data from latlon dataset
0 - Interpolate from coarser grid

DlaIxxxxFLG=l:

ITOPTFN Nazwa plików z topografią terenu.
IPCTLFN Nazwa plików z informacją o procencie lądu.
ISSTFN Nazwa plików z temperaturą powierzchni morza.
IVEGTFN Nazwa plików z typem wegetacji lub pokrycia.

59



Lista $MODEL_OPTIONS$

ITMDIFF Schemat numeryczny: l=forward, 2=leapfrog, S=hybrid.
NONHYD Model: niehydrostatyczny=l, hydrostatyczny=0.
SSPCT Ułamek prędkości dźwięku dla modelu niehydrostatycznego.
IMPL Flaga dla modelu akustycznego: 0=off, I—on.
ICNTEQ Równanie ciągłości: l=incomp, 2=anelastic.
WTKD Waga kroku czasowego (Klempa/Durrana).
ICORFLG Flaga siły Coriolisa 2D v-component: 0=off, l=on.
IBCTOP Górny warunek brzegowy: IBCTOP € (0,1,2,3)

Znaczenie parametru IBCTOP

0-wall on top(nonhyd) 2-prognostic sfc prs(hyd)
l-Klemp-Durran(nonhyd/hyd) 3-material surface(hyd)

IBND Flagi warunków brzegowych w płaszczyźnie horyzontalnej:
JBND 1-Klemp/Wilhelmson, 2-Klemp/Lilly, 3-Orlanski

4-okresowe
NVGCON Typ wegetacji (lub pokrycia powierzchni):

1 — Crop/mixed farming 2 — Short grass
3 — Evergreen needleleaf tree 4 — Deciduous needleleaf tree
5 — Deciduous broadleaf tree 6 — Evergreen broadleaf tree
7 — Tall grass 8 — Desert
9 — Tundra 10 — Irrigated crop

11 — Semi-desert 12 — Ice cap/glacier
13 — Bog or marsh 14 — Inland water
15 — Ocean 16 — Evergreen shrub
17 — Deciduous shrub 18 — Mixed woodland
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Lista $MODEL_SOUND$

IPSFLG określa co jest w tablicy PS
0 - ciśnienie (mb), 1 - wysokość (m), PS(1)= ciśnienie na powierzchni (mb)

ITSFLG określa co jest w tablicy TS
0 - temp(C), 1 - temp(K), 2 - temp. potencjalna(K)

IRTSFLG określa co jest w tablicy RTS
0 - punkt rosy (C), 1 - punkt rosy (K), 2 - zawartość w (g/kg)
3 - względna wilgotność w %, 4 - obniżenie punktu rosy (K)

IUSFLG określa co jest w tablicach US i VS
0 - składowe u,v (m/s), 1 - umoms - kierunek, vmoms - prędkość

IUSRC źródło profili wiatru:
0 - umoms, vmoms, na poziomach sondowania (PS)
-1 - usndg, vsndg, na poziomach modelu (Z)

Lista $MODELJPRINT$

NPLT ' Liczba pól drukowanych na każdym kroku czasowym (w różnych przekrojach,
nie więcej niż 50)

IPLFLD Nazwy pól, np. 'UP','VP','WP','THETA','TKE','TVEG'.
IXSCTN Typ przekroju: 1=XZ, 2=YZ, 3=XY.
ISBVAL Punkt siatki w trzecim kierunku.

Zmienna IPLFLD może przyjmować następujące wartości:

- UP(M/S)
- VP(M/S)
- WP(CM/S)
- PRS(MB)
- THP(K)

'THETA'- THETA(K)

'UP'
'VP'
'WP'
,pp>

'THP'

'RC
'RR'
'RP'
łRA'

- RC(G/KG)
- RR(G/KG)
- RP(G/KG)
- RA(G/KG)

'PCPT' - TOTPRE
'TKE'
'HSCL1

'VSCLJ

- TKE
- HL(M)
- VL(M)

'THVP'
'TV
'RT'
'RV •

'THIL'
'TVP'

- THV'(K)
- TV(K)
- RT(G/KG)
- RV(G/KG)

- Theta-il (K)
- Tv' (K)

'RCOND'- RD(G/KG)
'CP' - NPRIS
'RTP' - RT'(G/KG)

'TEMP:

'THV

'RL' - RL(G/KG) 'TG' - TG (K)
'RI' - RKG/KG) 'SLM' - SLM (PCT)

'COMPR'- COW RATE
'COWP' - CON PCP
'CONH' - COM HEAT
'COMM' - COW MOIS

- temperature (K)
- Theta-v (K)

'RELHUM'-relative humidity ('/.) 'SPEED'- wind speed (m/s)
'FTHRD'- radiative flux convergence (??)
'MICRO'- GASPRC
'ZO' - 20 (M) 'ZI' - ZI (M)
}USTARL'-USTARL(M/S) 'USTARW'-USTARW(M/S)
'TSTARW'-TSTARW(K) 'RSTARL'-RSTARL(G/G)
'UW - UW (M*M/S*S)
'WFZ' - WFZ (M*M/S*S)
'QFZ' - QFZ (G*M/G*S)
'RSHORT'-RSHORT

'ZMAT' - ZMAT (M)
'TSTARL'-TSTARL (K)
'RSTARW'-RSTARW(G/G)
'VW - VW (M*M/S*S)
'TFZ' - TFZ (K*M/S)
'RLONG'- RLONG
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Dodatek C

Zmienne sterujące działaniem
modułu REVU/VAN

Lista $CONTROL$

NFILES Liczba plików wejściowych
ANSPEC Rodzaj specyfikacji pliku: 'AUTO' lub 'MANUAL'

Jeśli AUTO:
ANPREF Przedrostek nazwy pliku
ANINC Dodatek do nazwy pliku (dodawany do kolejnych nazw plików)
ANBEGIN Przyrostek do nazwy pierwszego pliku

Jeżeli MANUAL:
FNAME(l) Nazwa pliku
FNAME(2) Nazwa pliku

ANATYPE Typ wykresu:
'SPACE' - wszystkie wykresy mają osie przestrzenne
'TIME' - wszystkie wykresy mają oś czasu
'ANIMATE' - przygotuj pliki do animacji typu Stardent
'ANIM3D' - przygotuj pliki do animacji typu Stardent 3-d

INFILE Rodzaj plików wejściowych (FNAMEs)
'ANAL' - pliki analityczne
'EXTRACT' - pliki ekstrahowane
pracuje tylko opcja 'ANAL' !!
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Lista $FIGURES$

HEAD1
HEAD2
NBACKS

IGRID(l)
IZTRAN(l)
CMAP(l)

TVAR(1)
ZVAR(1)
YVAR(1)
XVAR(1)

NPLOTS(l)

CVECTOR(1,1)
CSTRVAR(1,1)

CCONTUR(1,1)

IGRID(2)
IZTRAN(2)
CMAP(2)

TVAR(2)
ZVAR(2)
YVAR(2)
XVAR(2)

NPLOTS(2)

CVECT0R(2,l)
CSTRVAR(2,1)

Pierwsza linia nagłówka
Druga linia nagłówka
Liczba tel do wykreślenia

Informacja dla pierwszego tła

Numer siatki do wykreślenia (0, jeśli wszystkie siatki)
Jeśli dotyczy warstwy hor., l=interpoluj na płaskiej powierzchni
Projekcja mapy (puste, jeśli bez mapy)

Symbol czasu
Symbol współrzędnej z
Symbol współrzędnej y
Symbol współrzędnej x

Liczba warstw wykresu

Flaga wektorowa dla tej warstwy
Flaga linii prądu dla tej warstwy

Kontury pól dla tej warstwy

Informacja dla drugiego tła

Numer siatki do wykreślenia (0, jeśli wszystkie siatki)
Jeśli dotyczy warstwy hor., l=interpoluj na płaskiej powierzchni
Projekcja mapy (puste, jeśli bez mapy)

Symbol czasu
Symbol współrzędnej z
Symbol współrzędnej y
Symbol współrzędnej x

Liczba warstw wykresu

Flaga wektorowa dla tej warstwy
Flaga linii prądu dla tej warstwy

CCONTUR(2,1) Kontury pól dla tej warstwy
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Dodatek D

Skrypt testfile

#!
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm

/bin/sh
-f
-f
-f
-f
-f
-f
—-f

-f
-f
-f

echo

testfile.log

list

err
datafile

gmeta

./s/s.h*

./s/s.a*

./data/ip2

./data/is2

./data/*.gl

" Start..." > testfile.log

read hour day month year

read hour2 day2 month2 year2

rm -f ./script/sed_f_p

echo "8c\\" > ./script/sed_f_p

echo " IHOUR = $hour " » ./script/sed_f_p

echo "9c\\" » ./script/sed_f_p

echo " IDATE = $day " » ./script/sed_f_p

echo "10c\\" » ./script/sed_f_p

echo " IMONTH = $month " » ./script/sed_f_p

echo "llc\\" » ./script/sed_f_p

echo " IYEAR = $year " » ./script/sed_f_p

sed -f ./script/sed_f_p prep_in > prep_inl

if [ $? -eq 0 ]

then

echo " Prep_in has been created" » testfile.log

else

echo " Prep_in has not been created" » testfile.log

exit
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fi

mv prep_inl prep_in

cp datafilel datafile

/diskl/users/andrzej/bin/agrdemo

if [ $? -eq 0 ]

then

echo " Agrdemo finished successfully" » testfile.log

else
echo " Agrdemo failed" » testfile.log

exit

fi

mv ip ./data/ip2

mv is ./data/is2

rm -f ./script/sed_f

cp ./script/runtyp_mak ./script/sed_f

echo "44c\\" » ./script/sed_f

echo " IM0NTH1 = $month ," » ./script/sed_f

echo "45c\\" » ./script/sed_f

echo " IDATE1 = $day ," » ./script/sed_f

echo "46c\\" » ./script/sed_f

echo " IYEAR1 = $year ," » ./script/sed_f

echo "47c\\" » ./script/sed_f

echo " STRTIM = $hour.O , " » ./script/sed_f

echo "406c\\" » ./script/sed_f

echo " IAHOUR = $hour , " » ./script/sed_f

echo "407c\\" » ./script/sed_f

echo " IADATE = $day ," » ./script/sed_f

echo "408c\\" » ./script/sed_f

echo " IAMONTH = $month ," » ./script/sed_f

echo "409c\\" » ./script/sed_f

echo " IAYEAR = $year ," » ./script/sed_f

sed -f ./script/sed_f RAMSIN > RAMSIN1

if [ $? -eq 0 ]

then

echo " RAMSIN (MAKEVFILE) has been prepared " » testfile.log

else

echo " RAMSIN (MAKEVFILE) has not been prepared " » testfile.log

exit

fi

mv RAMSIN1 RAMSIN
/diskl/users/andrzej/bin/RAMS_3b
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if C $? -eq 0 ]

then

echo " RAMS has created var-files " » testfile.log

else

echo " RAMS has not created var-files " » testfile.log

exit

fi

for i in 'Is iv*.gl'

do mv $r ./data/vl.gl

done

rm -f ./script/sed_f_p

echo "8c\\" > ./script/sed_f_p

echo " IHOUR = $hour2 " » ./script/sed_f_p

echo "9c\\" » ./script/sed_f_p

echo " IDATE = $day2 " » ./script/sed_f_p

echo "10c\\" » ./script/sed_f_p

echo " IMONTH = $month2 " » ./script/sed_f_p

echo "llc\\" » ./script/sed_f_p

echo " IYEAR = $year2 " » ./script/sed_f_p

sed -f ./script/sed_f_p prep_in > prep_inl

if C $? -eq 0 ]

then

echo "Prep_in has been created" » testfile.log

else

echo " Prep_in has not been created" » testfile.log

exit

fi

mv prep_inl prep_in

cp datafile2 datafile

/diskl/users/andrzej/bin/agrdemo

if [ $? -eq 0 ]

then

echo " Agrdemo finished successfully" » testfile.log

else

echo " Agrdemo failed" » testfile.log

exit

fi

mv ip ./data/ip2

mv is ./data/is2

rm -f ./script/sed_f
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cp ./script/runtyp_mak ./script/sed_f

echo "44c\\" » ./script/sed_f

echo " IM0MTH1 = $month ," » ./script/sed_f

echo "45c\\" » ./script/sed_f

echo " IDATE1 .= $day ," » ./script/sed_f

echo "46c\\" » ./script/sed_f

echo " IYEAR1 = $year ," » ./script/sed_f

echo "47c\\" » ./script/sed_f

echo " STRTIM = $hour.O , " » ./script/sed_f

echo "406c\\" » ./script/sed_f

echo " IAHOUR = $hour2 , " » ./script/sed_f

echo "407c\\" » ./script/sed_f

echo " IADATE = $day2 ," » ./script/sed_f

echo "408c\\" » ./script/sed_f

echo " IAMONTH = $month2 ," » ./script/sed_f

echo "409c\\" » ./script/sed_f

echo " IAYEAR = $year2 ," » ./script/sed_f

sed -f ./script/sed_f RAMSIN > RAMSIM1

if C $? -eq 0 ]

then

echo " RAMSIN (MAKEVFILE) has been prepared " » testfile.log

else

echo " RAMSIN (MAKEVFILE) has not been prepared " » testfile.log

exit

fi

mv RAMSIN1 RAMSIN

/diskl/users/andrzej/bin/RAMS_3b

if [ $? -eq 0 ]
then

echo " RAMS has created var-files " » testfile.log
else

echo " RAMS has not created var-files " » testfile.log

exit

fi

for i in 'Is iv*.gl'

do mv $i ./data/v2.gl

done

sed -f ./script/runtyp_in RAMSIN > RAMSIN1

echo " RAMSIN (INITIAL) has been prepared " » testfile.log

mv RAMSIN1 RAMSIN

/diskl/users/andrzej/bin/RAMS_3b
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if [ $? -eq 0 ]

then

echo "RAMS finished successfully " » testfile.log

else

echo "RAMS failed " » testfile.log

exit

fi

rm -f ./script/sed_f ./script/sed_f_p
rm -f ./script/sed_f ./script/sed_f

/diskl/users/andrzej/bin/Revu > /dev/null

if [ $? -eq 0 ]
then

echo "Revu finished successfully " » testfile.log

else

echo "Revu failed " » testfile.log
exit

fi
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Dodatek E

Dane wejściowe dla kodu RAMS
(etap ISAN)

$ISAN_ISENTROPIC

Specify isentropic levels

NISM

LEVTH

= 39, ! number of isentropic levels

= 280,282,284,286,288,290,292,294,296,298,300,303,306,309,312,

315,318,321,324,327,330,335,340,345,350,355,360,380,400,420,

440,460,480,500,540,580,620,660,700,

! Analyzed grid information:

NIGRIDS = 1 , ! number of RAMS grids to analyze

TOPSIGZ = 7200., ! sigma-z coordinates to about this height

! Bottom (m) of blended sigma-z/isentropic layer in

! Top (m) of blended sigma-z/isentropic layer

! Vertical influence of surface observation analysis

HYBBOT = 4000.,
varfiles

HYBTOP = 6000.,

SFCINF = 1000.

SIGZWT = 1., ! Weight for sigma-z data in varfile:

69



0.= no sigz data, l.=full weight from surface to

HYBBOT

NFEEDVAR = 1, ! 1 = feed back nested grid varfile info, 0 = don't

Observation number limits:

MAXSTA=730,

MAXSFC=360,

! maximum number of rawindsondes (archived + special)

! maximum number of surface observations

NONLYS = 0,
IDONLYS ='76458',

! Number of stations only to be used

! Station ID's used

NOTSTA = 0,

NOTID ='r76458',

! Number of stations to be excluded

! Station ID's to be excluded

! Prefix with 'r' for rawindsonde, 's' for surface

STASEP = 1, ! Minimum surface station separation in degrees.

! Any surface obs within this distance

! of another obs will be thrown out unless it has

! less missing data, in which case the other obs

! will be thrown out.

ISTAPLT'

ISTAREP
0,

0,

! If ISTAPLT = 1, soundings are plotted;

! If ISTAREP = 1, soundings are listed;

! no objective analysis is done.

! If ISTAREP/ISTAPLT = 0, normal processing is done

IUPPER

IGRIDFL

1, ! 1-Do upper air analysis, 0-0nly do surface

0, ! Grid flag = 0 , if no grid point data, only obs

! 1, if all grid point data and obs

! 2, if partial grid point and obs

! 3, if only grid data

GRIDWT = .01, .01,

! Relative weight for the gridded pressure data compared

! to the observational data in the objective analysis

GOBSEP = 5.0, ! Grid-observation separation (degrees)

GOBRAD = 5.0, ! Grid-obs proximity radius (degrees)
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WVLWTH = 1200., 900.,

SWVLMTH = 900. , 300.,

! Used in S. Barnes objective analysis.

! Wavelength in km to be retained to the RESPON

! percent from the data to the upper air grids.

! Wavelength for surface objective analysis

RESPON =

$EMD

.90, .9,

! Percentage of amplitude to be retained.
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Dodatek F

Dane wejściowe dla kodu RAMS
(etap MODEL)

$MODEL_OPTIONS

! Numerical schemes

ITMDIFF =
NONHYD =

SSPCT
IMPL

ICNTEQ =
WTKD =

ICORFLG =

IBCTOP =

IBWD
JBWD

CPHAS
LSFLG

3,
1,
0.,
1,
2,

o.,

1,

0,

1,
1,

20.,
0.

NFPT

DISTIM
0,
60.

! l=forward, 2=leapfrog, 3=hybrid
! nonhydrostatic=l, hydrostatic=0

! Sound speed fraction for the nonhydrostatic model
! Implicit flag for acoustic model - O=off, l=on

! Hyd - continuity equation - 1 -incomp, 2 -anelastic
! Klemp/Durran - current timestep weighting

! Coriolis flag/2D v-component - 0=off, l=on

! top boundary condition

! 0-wall on top(nonhyd) 2-prognostic sfc prs(hyd)

! l-Klemp-Durran(nonhyd/hyd) 3-material surface(hyd)

! Lateral boundary condition flags

! 1-Klemp/Wilhelmson, 2-Klemp/Lilly, 3-0rlanski

! 4-cyclic

! Phase speed if IBND or JBND = 1

! Large-scale gradient flag for variables other than

! normal velocity:

! 0 = zero gradient inflow and outflow

! 1 = zero gradient inflow, radiative b.c. outflow

! 2 = constant inflow, radiative b.c. outflow

! 3 = constant inflow and outflow

! Rayleigh friction - number of points from the top

! - dissipation time scale
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TIMSCL =
KSPIM

KMSPIN =

IPRSPLT =

IADVL

IADVF

IPGRAD =

o.,
33,
10,

o,
2,
2,
1,

FILT4

FXLONG

FYLONG

000.

0.0000,

0.0000,

! Initial wind spin-up - time scale

! - below this level (velocity)

! - below this level (momentum)

! precipitation time-split scheme - O=off, l=on

! Order of advection - Leapfrog - 2 or 4

! Order of advection - Forward - 2 or 6

! Pressure gradient scheme for topo.: 1-transform

! 2-interpolate

! Fourth order filter coefficient (0 - off)

! ( > 0 timestep at which 2 delta waves are

! totally removed)

! Long filter coefficient O=off

! Long filter coefficient O=off

! Radiation parameters

ISWRTYP =
ILWRTYP =

RADFRQ =

LONRAD =

2,
2,

1200.,

1,

! Shortwave radiation type 0-none, 2-Mahrer/Pielke, l-Chen

! Longwave radiation type 0-none, 2-Mahrer/Pielke, l-Chen

! Frequency of radiation tendency update in seconds

! Longitudinal variation of shortwave (0-no, 1-yes)

! Cumulus parameterization parameters

NNQPARM = 0, 0, 0, 0, ! convective parameterization flag

! O-off, 1-on

CONFRQ = 1200., ! Frequency of conv param, updates in seconds

WCLDBS = .001, ! vertical motion needed at cloud base for convection

! Surface layer and soil parameterization

ISFCL =

NVGCON =

1, ! surface layer/soil/veg model

! O-specified surface layer gradients

! 1-soil/vegetation model

TSEASN =

1, ! Vegetation type

! 1 — Crop/mixed farming 2

! 3 — Evergreen needleleaf tree 4

! 5 — Deciduous broadleaf tree 6

! 7 — Tall grass 8

! 9 — Tundra 10

!11 — Semi-desert 12

!13 — Bog or marsh 14

!15 — Ocean 16

!17 — Deciduous shrub 18

298., ! Average seasonal temp

— Short grass

— Deciduous needleleaf tre

— Evergreen broadleaf tree

— Desert

— Irrigated crop

— Ice cap/glacier

— Inland water

— Evergreen shrub

— Mixed woodland
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TVGOFF
VWTRCON

UBMIN
PCTLCON
NSLCON

ZROUGH
ALBEDO
SEATMP

DTHCOW
DRTCDW
SOILDZ
SLZ
SLMSTR

STGOFF=

= 0.05
0.2

= 273.,

= -o.,
= .000,

= o.,
-.50,-.

= 0.4,

0.3,

5., 5.

)
3

40,-
0.4
0.3
, 5.

0., ! Initial veg temp offset

.0, ! Initial veg water storage (not working)

0.25, ! Minimum U value to use in computing U_*

1.0, ! constant land percentage if for all domain

6, ! constant soil type if for all domain

! l=sand 2=loamy sand 3=sandy loam

! 4=silt loam 5=loam 6=sandy clay loam

! 7=silty clay loam 8=clay loam 9=sandy clay

! 10=silty clay ll=clay 12=peat

! constant roughness if for all domain

! constant albedo when not running soil model

! constant water surface temperature

! constant surface layer temp gradient for no soil

! constant surface layer moist gradient for no soil

! soil model grid spacing

.30,-.25,-.20,-.16,-.12,-.09,-.06,-.03, 0.,! soil grid levels

, 0.4, 0.3, 0.3, ! initial soil moisture

, 0.3, 0.2, 0.2, 0.2,

, 5., 3.5, 2., .5, -1.,-1.5,-1.8, -2.,

! Initial soil temperature offset from lowest

! atmospheric level

! Eddy diffusion coefficient parameters

IDIFFK = 1,1,1,

CSX =

csz =
XKHKM
ZKHKM = 3.
AKMIN= .5,

.20,

.20,
= 3.

.20,

.20,
,3.,
,3.,
.75,

.20,

.20,
3.,
3.,
1.0,

Microphysics

NLEVEL •=
INUCPRG =

ICLDUD =
IRAIN =

1,
0,

K flag:
1 - Horizontal deformation/ Vertical Mellor- Yamada
2 - Anisotropic deformation (horiz and vert differ)
3 - Isotropic deformation (horiz and vert same)
4 - Deardorff TKE (horiz and vert same)

Adjustable parameter, deformation horiz. K's coefficient
Adjustable parameter, deformation vert. K's coefficient
Ratio of horizontal K_h to K_m for deformation
Ratio of vertical K_h to K_m for deformation
Ratio of minimum horizontal eddy viscosity coefficient

to typical value from deformation K

1, 3,3,1,
0, 0,0,0,

0, 4, 0,0,0,
0, 2, 0,0,0,

! moisture complexity level
! Prognose ice nuclei (0-no, 1-yes)

! Microphysics flags
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IPRIS =
ISNOW =
IAGGR =
IGRAUP =
IHAIL =

CPARM =
RPARM =
PPARM =
SPARM =
APARM =
GPARM =
HPARM =

0,
0,
0,
0,

o,

.3e9,
.le-2,

o.,
.le-2,
.le-2,
.le-2,
.3e-2,

5, 0,0,0,
2, 0,0,0,
2, 0,0,0,
2, 0,0,0,
2, 0,0,0.

.3e9, 0.,
.le-2, 0.,

0., 0.,
.le-2, 0.,
.le-2, 0.,
.le-2, 0.,
.3e-2, 0.,

o.,
o.,
o.,
o..
o.,
o.,
o.,

0
0
0
0
0
0
0

AMIO = l.e-12,

0 - no species
1 - diagnostic concen.
2 - specified mean diameter
3 - specified y-intercept
4 - specified concentration
5 - prognostic concentration

Microphysics parameters

Characteristic diameter,
number concentration, or
y-intercept

! minimum crystal mass (kg)

! gnus for: cloud rain pris snow aggr graup hail
GNU = 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., ! gamma shape parms

$END
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Dodatek G

Skrypt test-ftp

#!/bin/sh

file_log=/diskl/users/basia/ICM/rams/logs/error.log

rm -f $file_log

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/logs/rams.log

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/logs/isan.log

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/logs/revu.log

echo "Starting batch ..." > $file_log

max_tr=15

ready=0

num_tr=O

day='date -u +'/,d'

month='date -u +'/,b'

file1="RAMS.$month$day.00.header.gz"

file2="RAMS.$month$day.00.gz"

file3="RAMS.$month$day.00"

file4="BASIA.$month$day.00.gz"

file5="RAMS.$month$day.00.header"

echo "The following files will be taken: $filel $file2 $file3" » $file_log

file_sed_f=/diskl/users/basia/ICM/rams/script/sed_f

file_sed_f_p=/diskl/users/basia/ICM/rams/script/sed_f_p

file_batch_ftp=/diskl/users/basia/ICM/rams/batch_ftp

rm -f $file_sed_f

rm -f $file_batch_ftp

echo "Preparing batch ftp file" » $file_log

echo "8c\\" > $file_sed_f

echo " get $filel " » $file_sed_f

echo "9c\\" » $file_sed_f

echo " get $file2 " » $file_sed_f

echo "llc\\" » $file_sed_f

echo " get $file4 " » $file_sed_f

sed -f $file_sed_f /diskl/users/basia/ICM/rams/batch > $file_batch_ftp

while [ \( $ready -eq 0 \) -a \( $num_tr -It $max_tr \) ]

do
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echo "Starting ftp ..." » $file_log

num_tr='expr $num_tr + 1'

echo "Try: $num_tr" » $file_log

/usr/local/bin/batchftp -di $file_batch_ftp

cp /diskl/users/basia/ICM/data/$file2 /diskl/users/basia/ICM/data/arch

cp /diskl/users/basia/ICM/data/$filel /diskl/users/basia/ICM/data/arch

/usr/contrib/bin/gunzip /diskl/users/basia/ICM/data/$filel

/usr/contrib/bin/gunzip /diskl/users/basia/ICM/data/$file2

if [ -e /diskl/users/basia/ICM/data/$file3 ]

then

ready=l

else

sleep 300

fi

done

if [ $ready -eq 1 ]

then

echo "Ready for RAMS run" » $file_log

else

echo "Max. tries exceeded" » $file_log

exit

fi

cd /diskl/users/basia/ICM/rams

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/script/inp_dat

echo " Ready for simulation ..." >> $file_log

hour=cdate -u +'/,H'

day='date -u +*/,d'

month='date -u +y,m'

year='date -u +7,yc

echo "Starting: $hour $day $month $year" >> $file_log

echo $day $month > /diskl/users/basia/ICM/rams/script/inp_dat

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/data/ir*

/diskl/users/basia/ICM/dataprep/read

if [ $? -eq 0 ]

then

echo " Read finished successfully" » $file_log

else

echo " Read failed" » $file_log

exit

fi

rm -f /diskl/users/basia/ICM/data/$file3

rm -f /diskl/users/basia/ICM/data/$file5

/diskl/users/basia/ICM/rams/script/ctr_ramsin <

/diskl/users/basia/ICM/rams/script/inp_dat
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if [ $? -eq 0 ]

then

echo " RAMSIN (MAKEVFILE) has been prepared " » $file_log

else

echo " RAMSIN (MAKEVFILE) has not been prepared " » $file_log

exit

fi

mv /diskl/users/basia/ICM/rams/RAMSINl /diskl/users/basia/ICM/rams/RAMSIN

/diskl/users/andrzej/bin/RAMS_3b » /diskl/users/basia/ICM/rams/logs/isan.log

day2='expr $day + 1 '

if [ $day2 -It 10 ]

then

day2="0$day2"

fi

filel="/diskl/users/basia/ICM/rams/iv$day-$month-98-00.gl"

file2="/diskl/users/basia/ICM/rams/iv$day-$month-98-12.gl"

file3=M/diskl/users/basia/ICM/rams/iv$day2-$month-98-00.gl"

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/ivl.gl

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/iv2.gl

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/iv3.gl

mv $filel /diskl/users/basia/ICM/rams/ivl.gl

mv $file2 /diskl/users/basia/ICM/rams/iv2.gl

mv $file3 /diskl/users/basia/ICM/rams/iv3.gl

if [ $? -eq 0 ]

then

echo " RAMS has created var-files " » $file_log

else

echo " RAMS has not created var-files " » $file_log

exit

fi

sed -f /diskl/users/basia/ICM/rams/script/runtyp_in

/diskl/users/basia/ICM/rams/RAMSIN > /diskl/users/basia/ICM/rams/RAMSINl

echo " RAMSIN (INITIAL) has been prepared " » $file_log

mv /diskl/users/basia/ICM/rams/RAMSINl /diskl/users/basia/ICM/rams/RAMSIN

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/s/*

/diskl/users/andrzej/bin/RAMS_3b » /diskl/users/basia/ICM/rams/logs/rams.log

/diskl/users/basia/ICM/rams/test_revu
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Dodatek H

Skrypt ctr-ramsin

#!/bin/sh

read day month

day2='expr $day + 1'

rra -f /diskl/users/basia/ICM/rams/script/sed_f

cp /diskl/users/basia/ICM/raras/script/runtyp_mak

/diskl/users/basia/ICM/rams/seript/sed_f

echo "44c\\" » /diskl/users/basia/ICM/rams/script/sed_f

echo " IM0NTH1 = $month ," » /diskl/users/basia/ICM/rams/script/sed_f

echo "45c\\" » /diskl/users/basia/ICM/rams/script/sed_f

echo " IDATE1 = $day ," » /diskl/users/basia/ICM/rams/script/sed_f

echo "407c\\" » /diskl/users/basia/ICM/rams/script/sed_f

echo " IADATE = $day ,$day, $day2," » /diskl/users/basia/ICM/rams/script/sed_f

sed -f /diskl/users/basia/ICM/rams/script/sed_f /diskl/users/basia/ICM/rams/RAMSIN

> /diskl/users/basia/ICM/rams/RAMSIMl
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Dodatek I

Skrypt test-revu

#!/bin/sh

hour='date -u +7.H'

day='date -u +'/,d'

month='date -u +'/,m(

year='date -u +'/,y'

cp /diskl/users/basia/ICM/rams/REVU_IN.sfc /diskl/users/basia/ICM/rams/REVU_IN

/diskl/users/andrzej/bin/Revu » /diskl/users/basia/ICM/rams/logs/revu.log

mv /diskl/users/basia/ICM/rams/gmeta

/diskl/users/basia/ICM/rams/gmetas/gmeta$day$month.sfc

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/REVU_IN

cp /diskl/users/basia/ICM/raras/REVU_IM.85O /diskl/users/basia/ICM/rams/REVU_IN

/diskl/users/andrzej/bin/Revu » /diskl/users/basia/ICM/rams/logs/revu.log

mv /diskl/users/basia/ICM/rams/gmeta

/diskl/users/basia/ICM/rams/gmetas/gmeta$day$month.850

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/REVU_IN

cp /diskl/users/basia/ICM/rams/REVU_IN.500 /diskl/users/basia/ICM/rams/REVU_IW

/diskl/users/andrzej/bin/Revu » /diskl/users/basia/ICM/rams/logs/revu.log

mv /diskl/users/basia/ICM/rams/gmeta

/diskl/users/basia/ICM/rams/gmetas/gmeta$day$month.500

rm -f /diskl/users/basia/ICM/rams/REVU_IN

80


