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Основен числен атмосферен модел в 
НИМХ е ALADIN с начални гранични 

условия от глобалния модел ARPEGE 
(Meteo-France) 

Oперативна система за морски прогнози  в НИМХ 
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Данните от спътниковите висотомери (алтиметрия) се 
използват за проверка на вълновите модели 



Вълновите модели WAVEWATCH III (WW3) и SWAN се захранват от 
прогностичните данни за вятъра на френския атмосферен модел ARPEGE и 
регионален модел ALADIN,  два пъти дневно в 6:00 и 18:00 UTC,  изчислява се 72-
часова прогноза на характеристиките на вълнението, които се разпространяват 
чрез интернет до крайни потребители. 

Разпространeние на данни за вълнението в Черно море 

Метеоаларм 

Морската система се използва за издаване на "предупреждения за опасност", 
разпространявани чрез уеб-базираната система Meteoalarm, която 
предупреждава хората в България за тежки метеорологични и 
хидрометеорологични рискове по българското Черноморско крайбрежие. 

Щорм на 25.10.2017 



Оперативно използване на алтимитрични спътникови данни от JASON2/3, 
SARAL Altika и SENTINEL-3A 



Проверка на резултатите от вълновите модели и атмосферния модел с 
алтиметрични данни по пътеката на спътника 



Оперативно използване на данни за вятъра от скатерометър MetOp В 
ASCAT(резолюция 12 км) по програма "Коперник" 



Проверка на резултатите от атмосферния модел ALADIN с данни за вятъра от 
скатеромeтър MetOp B ASCAT по програма "Коперник" 

• Службата за наблюдение на морската среда (CMEMS) - част от услугата Морски 
мониторинг на програмата "Коперник" предоставя  редовно актуализирани, преминали 
през качествен контрол данни за вятър от MetOp B ASCAT в грид с 12км резолюция 
(WIND_GLO_WIND_L3_NRT_OBSERVATIONS_012_002). 

• Продуктът L3 съдържа данни за скорост и посока на вятъра в точките от регулярен грид в 
почти реално време (NRT) и е на основата на продукта L2- калибриран, проверен и 
предоставен от Ocean Satellite and Sea Ice Satellite (OSI SAF) на EUMETSAT. Продуктът L3 се 
произвежда от the Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) и се разпространява 
от CMEMS DU. 

• Сравняване на вятъра (посока и скорост на 10м) от модела ALADIN с данните от ASCAT 
става чрез съвместяване по време и пространство. Времето на измерванията от ASCAT е 
координирано с времето на прогнозата за вятъра с минимална времева разлика (по-
малко от един час). 



• Спътниковите наблюдения на Земята осигуряват точни дистанционни 
измервания. Услугите и продуктите разпространявани по програмата 
Коперник на ЕК имат различни приложения в областа на морската 
метеорология.  

• Данните за вятъра от скатерометрите и алтиметричните данни за значимата 
височина на вълните се използват за определянето точността на числените 
атмосферни и вълнови модели.   

• Достъпът до дълги серии от данни от дистанционни наблюдения дава 
възможност  за подобряване  на морската прогноза и системата за ранно 
предупреждение, за да се увеличи гъвковостта на крайбрежните общини към 
опасностите, свързани с времето. 

Заключение 
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