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Agenda

1. meteoblue AG - The company Meteoblue AG - l'empresa

2. Weather data Dades meteorològiques

i. Model simulations vs measurements Models de simulació vs mesures

ii. Assimilation Assimilació

iii. Forecast Model Model de previsió

iv. Post-processing Processament posterior

v. Accuracy Precisió

3. Products: App Productes: App

i. App Features Característiques de l'app

4. Products: point+ Productes: punt +

i. point+ features Característiques de punt +
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meteoblue AG - The company

• Founded in 2006, as a spin-off from Basel 

University. Fundada l'any 2006 com una spin-off de 

la Universitat de Basilea.

• Based in Basel, Switzerland. Localitzada a 

Basilea, Suïssa.

• meteoblue services are regularly used by 

users from more than 200 countries from all 

continents of the Earth. Els serveis de Meteoblue

són utilitzats per usuaris de més de 200 països de tots 

els continents.

• More than 25 million users have accessed 

meteoblue.com during the year of 2020. Més

de 25 milions d'usuaris han accedit a Meteoblue.com 

durant l'any 2020.
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meteoblue AG – Six Dimensions Meteoblue - Sis dimensions
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Weather data / Dades meteorològiques

• In order to describe the weather situation 
at a given place appropriately, various 
data sources are needed. Són necessàries
diverses fonts de dades per saber el temps en un 
lloc determinat.

• Weather measurements are available for 
only a small fraction of Earth Les mesures
meteorològiques estan disponibles sols per a una
petita part de la terra.

• Model Simulations (data assimilation), 
can determine the state of the weather 
over the entire globe. Els models de simulació
(assimilació de dades) poden determinar l'estat del 
temps en el món sencer.

21-03-10 © meteoblue AG5

Presentation 2021



Click to edit presentation theme

Model simulations vs Measurements Models de simulació vs mesures

Simulation vs Measurements:
Simulació vs mesures

• Better coverage Millor cobertura

• 3-D: Ground and air, land and 
sea 3D: Terra i aire, terra i mar

• Lower cost Cost més baix

• Ability to reconstruct history 
Capacitat per reconstruir la història

• Atmosphere is not included in 
measurements . L'atmosfera està fora 
de les mesures
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Model simulations - How do they work? Models de simulació
- Com treballen? 
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Model simulations – Assimilation Models de simulació - Assimilació

• Assimilation Goal:

Bring vastly different me

asurements with quality

control into a 

regular grid.Objectiu de 

l'assimilació: Incloure mesures 

molt diferents amb control de 

la qualitat, dins una graella 

normal.

• Each one of the 

grid cells has ist own 

attributes (position, elev

ation, land surface...)
Cada una de les graelles de 

quadrícula tenen els seus propis 

atributs (posició, alçada, superfície 

terrestre....)
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Model simulations - Forecast model Models de simulació - model de 
previsió

• Dynamics: On paper a model is a set of equations. 
Dinàmics: En el paper, un model és un conjunt d'equacions

• Numerics: Numèrics

 Approximately 500‘000 lines of code Aproximadament 
500000 línies de codi

 Equations are solved using numerical approximations 
Les equacions son resoltes utilitzant aproximacions numèriques

 Maintenance, computing and reliability. Manteniment, 
computació i fiabilitat

 Parametrisation: is the process of finding parametric 
equations of a curve, a surface, or, more generally, a 
manifold or a variety, defined by an implicit 
equation. Parametrització: és el procés que consisteix en trobar
equacions paramétriques d'una corba, una superfície o, en general, 
d'una varietat diferenciable, definida per una equació implícita.
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Model simulations - Post-Processing Models de simulació -
Processament posterior
• Goal: To remove systematic forecast errors (Error Sources: Model deficiencies , Local variability, Non-

meteorological effects (constructions, measurement errors, interactions, etc.) . Objectiu: Eliminar els errors 

sistemàtics de previsió (errors de les fonts com deficiències al model, variabilitat local, efectes no meteorològics com construccions, 

errors de mesura, interaccions...etc)

• Multimodel: Several models compared to each other. Multimodel: Diferents models comparats entre si.

The greater the difference between curves, the greater the uncertainty of the forecast Com més gran sigui la 

diferència entre corbes, més gran serà la incertesa de la previsió.

• Different resolutions: High-resolution models deliver better prognosis depending on location and weather
Resolucions diferents: Els models d'alta resolució ofereixen un millor pronòstic, segons la ubicació i el clima

Predictability Fiabilitat de la previsió
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Weather Data – Accuracy Dades meteorològiques - Precisió

• meteoblue has conducted extensive comparisons of model simulations with measurements

of temperature, precipitation, wind and radiation. Meteoblue ha realitzat moltes comparacions de simulacions de 

models amb mesures de temperatura, precipitació, vent i radiació.

Presentation 2021

• The accuracy obtained 

for temperature forecasting are the highest 

ever published - in a study with global 

extension - for the forecast 1 to 180 hours 

ahead. La precisió obtinguda per a la predicció de temperatura

és la més alta mai publicada - en un estudi amb extensió global-

per a la previsió d’1 a 180 hores d'antelació.

• Transparency: weather is no "chaos" and 

our customers should know what they receive. 
Transparència: El temps no és pas un "caos" i els nostres clients 

han de saber el que reben
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Products: App Productes: App

• Meteoblue app: high precision weather forecasts in a beautiful, simple and easy to use 
design. Weather forecasts can be consulted for any place on land or sea, using location 
search by text or coordinates. App de Meteoblue: alta precisió de la previsió meteo en un agradable, simple i fàcilment

utilitzable disseny. La previsió meteo pot ser consultada per a qualsevol lloc del món ja sigui terra o mar, fent servir la localització per 
text o per coordenades

• Features: Característiques

Meteograms 7 and 14 days Meteogrames per a 7 i 14 díes

Multimodel view Vista multimodel

Weather Maps Mapes meteorològics

Where2go On anar

Satellite and Radar images Imatges de satèl·lit i de radar
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App Features: Meteograms Característiques de l'app: Meteogrames

• Meteograms are designed to show local forecast details for any location in the world, in the 
format of shareable diagrams with curves, charts and profiles. 5-day, 14-day and Multimodel
view meteograms are all available on the app. Els meteogrames estan dissenyats per mostrar detalls de la 

previsió local per a qualsevol ubicació del món, en el format de diagrames compartibles amb corbes, gràfics i perfils. Els meteogrames
de 5 dies, 14 dies i multimodel estan disponibles a l'aplicació.
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• Our maps are intended and 
designed to display the weather 
in a dynamic and entertaining
format. Els nostres mapes estan pensats i 

dissenyats per mostrar el temps en un format 
dinàmic i entretingut

• The user can also select 
different altitudes, variables, 
and even models, according to 
your individual needs and taste.

L'usuari també pot seleccionar diferents alçades, 
variables i fins i tot models, segons les seves 
necessitats individuals i preferència.

App Features: Weather Maps Característiques de l'app: Mapes meteo
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• where2go: Tool to find the “best 
weather” nearby (most sunshine hours, 
lower precipitation probability).On 
anar: Eina per trobar el "millor temps" de llocs propers
al nostre (més hores de sol i probabilitat de precipitació
baixa)

• Radar and Satellite view: those are 
options for the user to have more broad 
overview of the weather, with a different 
perspective. Vistes de radar i de satèl·lit: Són
opcions perquè l'usuari tingui una visió general més
àmplia del temps, amb una perspectiva diferent.

• These are the current features, and our 
development team keeps working to 
find new possibilities! Aquestes són les 
característiques actuals, i el nostre equip de 
desenvolupament segueix treballant per trobar noves
possibilitats!

App Features: where2go, radar and satellite On anar radar i satèl·lit
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Products: point+
• point+ offers detailed insights for planning and decision making, giving the user access to 

specialized diagrams, maps and tools with high precision weather forecasts. Punt + ofereix

informació detallada sobre la planificació i la presa de decisions, donant accés a l'usuari a diagrames especialitzats, mapes i eines
amb previsions meteo d'alta precisió.
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• Some of the features: Algunes característiques:

 Meteogram SNOW and AGRO Meteogrames de neu i agro

 Cross-Section: For monitoring weather fronts, 

understanding air currents at higher levels, and more. Secció

transversal: Per al seguiment dels fronts meteorològics, la comprensió dels

corrents d'aire en alçada i més.

 Trajectories: show the air movement from the selected place 

throughout the following hours, for the selected altitude level.
Trajectòries: mostra el moviment de l'aire del lloc seleccionat al llarg de les 

hores següents, per al nivell d'alçada seleccionat.

 Astronomy seeing: services for astronomers, meteorologists and 

other users who depend on a good forecast of sky visibility and 

atmospheric conditions. Observació astronòmica: serveis per a 

astrònoms, meteoròlegs i altres usuaris que depenen d'una bona previsió de 

visibilitat del cel i condicions atmosfèriques
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Gràcies!
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We wish you more good weather with 

meteoblue! Us desitjem més bon temps amb Meteoblue !


