
การถายทอดความรู เรือ่ง Nowcasting

1. The National Radar Mosaic and multi-sensor QPE (NMQ) System
โครงการนี้เปนความรวมมือระหวาง National Severe Storms Laboratory, Federal

Aviation Administration, National Weather Service/Office of Hydrologic Development,
the Office of Climate, Water and Weather Services

โครงการ NMQ ทําหนาท่ีเปน international testbed สําหรับการวิจัย , การพัฒนา , การ
ประเมินผล และการดําเนินงานทางดานวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาเปน 3D Mosaic of multiple
radars และเครือขายเรดารสําหรับ model assimilation และการประยุกตดานการบิน ,
Quantitative Precipitation Information (QPI) รวมท้ัง Multiple Sensor Quantitative
Precipitation Estimation (MSQPE) และ Very Short Term Quantitative Precipitation
Forecasts ( VSTQPE) สําหรับการเฝาระวังและการเตือนภัยน้ําทวมและน้ําทวมฉับพลันและ
สนับสนุนครอบคลุมถึงอุทกวิทยาและโมเดลเก่ียวกับระบบนิเวศ

Web site ของโครงการ NMQ : http://nmq.ou.edu/
1.1 Radar Quantitative Precipitation Estimation (QPE) Basics

- ความสัมพันธ Z-R Relationships เปนความสัมพันธในการประมาณปริมาณฝน
จากคาการสะทอน มีความสัมพันธ ดังนี้

โดยท่ี Z คือ reflectivity (mm6  m-3)
R คือ rainfall rate (mm  h-1)
a และ b คือ  empirically derived constants

ความสัมพันธนี้ข้ึนอยูกับ
- ประเภทของหยาดน้ําฟา (stratiform , convective)
- สถานท่ีตั้ง (ลักษณะภูมิประเทศ , ภูมิประเทศแบบภาคพ้ืนมหาสมุทร ,

ภูมิประเทสแบบภาคพ้ืนทวีป)
- ฤดูกาล

- ความไมแนนอนของความสัมพันธ Z-R Relation เปนขอสังเกตวาในบางครั้ง
ปริมาณฝนมีคาเทากันแตคาการสะทอนแตกตางกัน ดังรูปท่ี 1
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รปูที่ 1 ความไมแนนอนของความสมัพนัธ Z-R Relation

- ตัวอยางความสัมพันธ Z-R Relation

1.2 Single Radar Process
1.2.1 Reflectivity quality control - สาเหตุท่ีตองมีการทํา quality control

เนื่องจากเรดารทําการวัดการสะทอนกลับจากสิ่งตางๆ ตอไปนี้
- Hydrometeors (ฝน , ลูกเห็บ , หิมะ , ฯลฯ)
- พ้ืนดินและทะเล
- ตนไมและสิ่งกอสรางท่ีมนุษยสรางข้ึน
- นก , คางคาว และแมลง (อาจทําใหเกิด “bloom” echoes)
- ฟางขาว , การรบกวนจากสัญญาณอิเลกทรอนิกส เปนตน
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รปูที่ 2 แสดงคาการสะทอนจากเรดารทีส่ะทอนการเคลื่อนที่ของคางคาว

รปูที่ 3 แสดงการเคลือ่นทีข่องคางคาว
- วิธีการทํา Quality Control

1) Terrain based QC
2) Speckle/Noise filter
3) Sun strobe/electronic interference line echo filter
4) Anomalous propagation (AP) ground clutter filter
5) Biological echoes (insect, migrating birds) filter

1.2.2 Vertical profile of reflectivity
- สาเหตุท่ีตองมีการทํา VPR เพ่ือเปนขอมูลดังนี้

1) เปนแนวทางในการแยกประเภทหยาดน้ําฟา
2) ทําใหทราบคาความสูง melting layer
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1.2.3 Bright band identification

- สาเหตุท่ีตองมีการทํา BBID เนื่องจาก
1) ทําใหทราบความสูงของ melting layer
2) ชวยในการระบุ potential icing hazards สําหรับการ

พยากรณอากาศการบิน
1.2.4 Tropical rain identification (TRID)

- สาเหตุท่ีตองมีการทํา TRID เนื่องจาก
1) คาการสะทอนของเรดารท่ีตรวจพบกลุมฝนจากพายุหมุนเขต

รอนมีคาปานกลาง
2) อัตราการตกของฝนสูง

1.3 Mosaic (multi-radar) Processes QPE Process
สาเหตุท่ีตองใชเรดารหลายๆ สถานีในการติดตามสภาพอากาศเนื่องจาก
- ระบบอากาศเปนของไหลท่ีตองใชเรดารหลายสถานีในการติดตามสภาพอากาศ
- พ้ืนท่ีรับผิดชอบการดําเนินงาน เชน air route traffic control ครอบคลุมโดย

สถานีเรดารหลายสถานี
- การประยุกตหลายๆ อยาง (multi-sensor applications) ตองการขอมูลเรดารท่ี

เปนขอมูล grid (เชน ดาวเทียม , model เปนตน)

รปูที่ 4 แสดงเรดารเนต็เวริคที่ครอบคลมุประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา
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1.4 QPE Process – มีข้ันตอนดังตอไปนี้
1) Single Radar hybrid scan reflectivity (HSR)
2) VPR correction
3) HSR Mosaic
4) Precipitation classification
5) Precipitation rate and accumulations

รปูที่ 5 แสดงขั้นเงื่อนไขการพจิารณาการแยกประเภทของหยาดน้าํฟา

- แผนในอนาคตของโครงการ NMQ
1) จะมีการรวม polarimetric radar technique เขาใน NMQ เพ่ือ

พัฒนาการแบงแยก precipitation และ non-precipitation และพัฒนาการแบงประเภทของ
hydrometeor เพ่ือการทํา radar QPE ใหมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน

2) ใชขอมูลสิ่งแวดลอมในการแบงแยกฝนท่ีเกิดจากพายุหมุนเขตรอน
3) เพ่ิมความถูกตองของ VPR โดยใชขอมูลจากตรวจเรดารท่ีอยูบน

ดาวเทียม เชน TRMM , GPM
- ความทาทายของการทํา QPE

                    1) การตรวจสอบความถูกตองของ QPE - ฝนจาการประมาณจาก
ความสัมพันธมีคาเทากับฝนท่ีตกจริงหรือไม



6
2) frozen precipitation – ตองใชขอมูล ground truth ท่ีมากข้ึน และ

ตองการความถูกตองของความสัมพันธ Z-S (snow water equivalent) relationship ท่ีมากข้ึน
2. Nowcasting

2.1 Basics on Radar Meteorology
Measured Base “Moments”

1) Reflectivity (z)
2) Velocity (v)
3) Spectrum width (sw)

2.2 Convective Storms Environment & Concepts
- การแยก severe ออกจาก non-severe storms

- Updraft strength – hail , rainfall rate
- Downdraft strength – wind
- Rotation - tornadoes

- severe convective storms อาจทําใหเกิดปรากฎการตาง ๆ ดังนี้
- ลูกเห็บขนาดใหญ (> 2 cm)
- ลมแรง (> 25 m/s)
- ทอรนาโด
- น้ําปาไหลหลากจากฝนตกหนัก

- Ingredients for deep, moist convective (DMC)
1. Instability (lapse rate conditionally unstable)
2. Moisture – ท่ีใชในการกลั่นตัว
3. Lifting mechanism
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2.3 Hailstorm
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รปูที่ 6 แสดงความสมัพนัธระหวาง buoyancy – shear กบัการเกดิ storm

รปูที่ 7 แสดงความสมัพนัธระหวาง buoyancy – shear กบัการเกดิ storm (2)
- จากรูปท่ี 7 แสดงถึง shear มีคาเพ่ิมข้ึน CAPE มีคาสูง สามารถพัฒนาเปน

supercell
- shear มีความแรงมากพอ CAPE มีคาต่ํา สามารถพัฒนาเปน tornadic storm ได

- คุณลักษณะของ Supercell
- ทําใหเกิดลูกเห็บขนาดใหญมาก (เสนผานศูนยกลาง > 5cm)
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- อาจจะมีหรือไมมี strong downdrafts
- ทอรนาโดมีอากาสเกิดข้ึนประมาณ 20 % จาก supercells
- สามารถเกิดฝนตกหนักได หากเคลื่อนตัวชา
- คงอยูไดมากกวา nonsupercells
- โดยปกติเกิด strong updrafts มากกวา nonsupercells

รปูที่ 8 แสดงภาพดานบนของ Supercell
- พารามิเตอรท่ีใชในการพยากรณการเกิดลูกเห็บ

1) CAPE ในระดับจาก -10 ถึง -30 องศาเซลเซียส
2) เกิด shear ในระดับ 0-6 กม. (> 17 m/s)
3) freezing level height

- คาการสะทอนมากกวา 55 dBZ เหนือระดับ -20 องศาเซลเซียส แสดงใหเห็นถึงมี
โอกาสเกิดลูกเห็บขนาดใหญได
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รปูที่ 9 แสดงคาการสะทอนทีร่ะดบั 0 ถงึ -20 องศาเซลเซยีส

1.4 Tornadic storms

รปูที่ 10 แดสงความสัมพนัธระหวาง LCL กับ การเกิด shear ที่ระดบั 0-1 กโิลเมตร ที่มผีลตอความ
นาจะเปนในการเกดิทอรนาโด

- จากรูปท่ี 10 คา LCL ระดับต่ําและ shear มีคามาก จะมีความนาจะเปนในการ
เกิดทอรนาโดสูง

1.5 Windsotrm
- squall line
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รปูที่ 11 แสดงคาการสะทอนของ squall line

- Bow echo

รปูที่ 12 แสดงคาการสะทอนของ Bow Echo

รปูที่ 13 แสดงการพฒันาเปน Bow Echo
1.6 Flash Flood
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- ปจจัยหลักท่ีใชในการพิจารณาการเกิด Flash Flooding มีดังนี้

1) Meteorology
2) Hydrology

- ปจจัยทางอุตุนิยมวิทยาท่ีสําคัญ
1) Rainfall Rate (มีความสําคัญมากกวา)
2) Rainfall Duration

- ปจจัยท่ีมีผนตอ Rainfall Rate มีดังนี้
1) Updraft Strength
2) ปริมาณน้ําในอากาศท่ีจะเขาไปในกระบวนการ updraft
3) ประสิทธิภาพของ precipitation – เปนสวนหนึ่งของความชื้นท้ังหมด

ท่ีนําเขาไปในกระบวนการ updraft และตกลงมาบนพ้ืน
- ประสิทธิภาพของ precipitation ข้ึนอยูกับปจจัยดังตอไปนี้

1) Mid-level RH – ความชื้นสัมพัทธ mid-level ท่ีสูง
2) Warm cloud depth – ความลึกของเมฆอุนชวยเพ่ิมการชน การ

เชื่อมตอกัน ชวยเพ่ิมอัตราการตกของฝน
3) Seeding – สิ่งท่ีเขาไปเลี้ยง/ขับเคลื่อนในระบบ

- ปจจัยท่ีมีผลตอ Rainfall Duration มีดังนี้
1) Shape and Size – รูปรางและขนาดของกลุมฝน
2) Strom Motion – กลุมฝนเคลื่อนท่ีชาเพ่ิมระยะเวลาการตกของฝนท่ี

นานข้ึน มีปจจัยจากสิ่งตางๆ ตอไปนี้ ไดแก Examine Corfidi Vectors , Mid-level winds , Low-
level forcing mechanism

นางสาวพรนภา ทองเทพ
นอต.ชก.

ผูเขยีนรายงานสรปุ
20 ตลุาคม 2555
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การถายทอดความรูชมุชนนกัปฏบิตั ิครัง้ที่ 1 ประจาํปงบประมาณ 2556 ของ
ศูนยอตุนุยิมวทิยาภาคเหนือ วนัที่ 20 ตลุาคม 2555


