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Emnebeskriving for Modellar og metodar i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon  

Kategori Tekst 

Mål og innhald 

 

Objectives and Content 

GEOF321 dekker oppbygging og bruk av moderne modellar for numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon. Dette inkluderer 

dataassimilasjon, verifikasjon, og ensemble prognosar. I den første delen, blir elementet av numeriske modellar for vêr- og 

klimaprediksjon forklart, og rettleiing til tolking blir gitt. Svakheitar og atterhald grunna oppløysing i rom og tid, val av parameteriseringar, 

og frå grense- og startverdiar blir undersøkt, og diskutert i relasjon til begrensningar i operasjonell varsling. I den andre delen, vil emnet 

dekke verifikasjonsmetodar, metodar for dataassimilasjon, aspektar av prediktabilitet og ensembleprognosar.   

 

GEOF321 covers the construction and application of modern models for numerical weather forecasting and climate prediction, including 

data assimilation, verification and ensemble prediction. In the first part, the elements of numerical models for weather and climate 

prediction are explained and guidance for their interpretation is given. Weaknesses and caveats associated with numerical schemes, 

model grid, parameterised processes, boundary and initial conditions are explored and discussed in relation to constraints in operational 

forecasting. In the second part, the course covers common verification methods, data assimilation procedures, aspects of predictability, 

and ensemble forecasting. 

Læringsutbyte 

(endret standardoppsett 

og introsetning) 

 

Learning Outcomes 

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:   

 

Kunnskapar 

Studenten 

 kjenner til korleis numeriske vêrvarsling- og klimamodellar er bygd opp 

 kjenner til den historiske utviklinga av vêrvarsling og klimamodellering 

 kjenner til vanleg nytta skjema for parameterisering av turbulente fluksar, skyeigenskapar og konveksjon av fukt 

 kjenner til korleis dataassimilering, prediktabilitet og ensemblevarsling vert gjort 

 kjenner til numeriske, reknemessige og generelle avgrensingar til numeriske vêrvarslingsmodellar 

 kjenner til gjennomføringa av og utfordringar til operasjonell vêrvarsling 

 

Ferdigheiter 

Studenten 

 kan vurdera usikkerheit til vêrvarsel 

 kan relatera modellusikkerheit til relevante atmosfæriske prosessar 

 kan plotta og analysera numeriske vêrvarsel ved hjelp av ulike programvare og programmeringsspråk 

 kan nytta vanlege metodar for å verifisera vêrvarsel 
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 kan tolka resultat frå deterministiske og ensemble-baserte varslingssystem 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 kan førebu korte og mellomlange vêrvarsel 

 kan analysera og diskutera strategiar for å forbetra varslingssystem 

 kan vurdera strategiar for operasjonell, numerisk vêrvarsling 

 

On completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general 

competence: 

 

Knowledge 

The student 

- knows about the construction of numerical weather prediction and climate models 

- knows about the history of numerical weather prediction and climate modelling 

- knows common parameterisation schemes for the calculation of turbulent fluxes, cloud properties and moist convection 

- knows the concepts of data assimilation, predictability and ensemble forecasting 

- knows the numerical, computational and conceptual limitations of numerical weather prediction models 

- know the procedures and challenges of operational forecasting 

 

Skills 

The student 

- can assess uncertainties of weather forecasts 

- can relate model uncertainties to relevant atmospheric processes 

- can display and analyse numerical weather prediction model output using different software products and programming languages 

- can apply common forecast verification methods 

- can interpret results from deterministic and ensemble prediction systems 

 

General competence 

The student 

- is able to prepare basic short and medium-range weather forecasts 

- is able to analyse and discuss strategies for improving a forecasting system 

- is able to evaluate strategies for numerical weather prediction in an operational context 
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Arbeids- og 

undervisningsformer 

 

Teaching and Learning 

Methods 

2 førelesingar à 2 timar pr. veke 

1 rekneøving à 2 timar pr. veke 

2 gruppediskusjoner 

2 lectures à 2 hours per week 

1 exercise à 2 hours per week 

2 group discussions 

Obligatorisk 

undervisningsaktivitet 

 

Compulsory Assignments 

and Attendance 

Regelmessig oppmøte på rekneøvingar med presentasjon av eigne løysingar. 

(Gyldig i fire semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + tre etterfølgjande semester.) 

2 obligatoriske innleveringer 

Deltaking i 2 gruppediskusjonar 

 

Regular attendance of the course exercises including presentation of own solutions.  

(Valid for four semesters: The semester mandatory activities have been approved and the three following semesters.) 

2 compulsory assignments 

Participation in 2 group discussions 

Vurderingsformer 

 

Forms of Assessment 

Skriftleg midtvegseksamen tel 20 % av sluttkarakteren (gyldig semesteret den blir godkjent og påfølgande semester). Må ha deltatt på 

midtvegseksamen for å få gå opp til munnleg eksamen. 

Munnleg eksamen, 40 minutt, tel 80 %, må vere bestått. 

Written mid-term exam, counts 20% of the final grade (valid for the semester it has been approved and the following semester). Must 

have attended the mid-term exam to take the final oral exam. 

Final oral exam, 40 min, counts 80% of the grade, must be passed. 

 


