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Predgovor

V publikaciji je prikazan kratek pregled
satelitskih produktov Evropske
organizacije za uporabo meteoroloških
satelitov EUMETSAT.

Danes predstavljajo meteorološki sateliti eno
osnovnih orodij za spremljanje trenutnega dogajanja
v ozračju in na zemeljskem površju. Z njimi za celotno
Zemljo pridobivamo podatke o oblačnosti, temperaturi
površja, stanju tal, vegetacije in morja, vsebnosti
različnih onesnaževal v ozračju in še bi lahko naštevali.
Satelitske meritve so pomembne tudi za spremljanje
podnebja in zaznavanje podnebnih sprememb.
Prav tako jih vključujemo v meteorološke modele za
izračunavanje prihodnjega vremena, saj so podatki
satelitskih meritev na voljo tudi nad deli Zemlje, kjer
ni drugih meritev. Zato ključno prispevajo k vse večji
zanesljivosti srednjeročnih vremenskih napovedi.
Satelitske meritve in iz njih izvedeni produkti so
pomembni tudi pri zagotavljanju meteorološke
podpore različnim dejavnostim, in sicer za letalski in
pomorski promet, varovanje okolja, ravnanje ob suši in
podobno. Njihov pomen pa je še kako pomemben ob
izrednih vremenskih pojavih, saj predstavljajo osnovno
informacijo za spremljanje razvoja ter kratkoročno
napovedovanje in opozarjanje na vremenske ujme.
V publikaciji je prikazan kratek pregled satelitskih
produktov Evropske organizacije za uporabo
meteoroloških satelitov EUMETSAT, do katerih
dostopamo in jih vsakodnevno uporabljamo na Agenciji
Republike Slovenije za okolje (ARSO). Glavna področja
uporabe so predstavljena v posameznih poglavjih.

Satelitska zemeljska postaja, © EUMETSAT.
Satelit Jason, © EUMETSAT.
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Evropska organizacija za
uporabo meteoroloških
satelitov EUMETSAT
Prve satelitske slike smo v Sloveniji začeli sprejemati že leta 1984 za uporabo pri spremljanju
in napovedovanju vremena, v nadaljnjih letih pa se je sodelovanje z EUMETSAT še okrepilo.
Evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov
EUMETSAT (angl. European Organisation for the Exploitation
of Meteorological Satellites) je medvladna organizacija,
ustanovljena leta 1986. Njen glavni namen je priprava in
posredovanje satelitskih podatkov, posnetkov in produktov
za spremljanje vremena in podnebja. V letu 2014 EUMETSAT
združuje 29 držav članic (Avstrijo, Belgijo, Češko, Dansko,
Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Italijo,
Islandijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo,
Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo,
Slovaško, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Švico, Turčijo in
Veliko Britanijo) in dve sodelujoči državi (Bolgarijo in Srbijo).
Sedež organizacije je v Darmstadtu v Nemčiji (sliki 1 in
3). Satelitski posnetki in produkti se vse dni v letu sproti
posredujejo državnim meteorološkim službam držav članic
in meteorološkim službam sodelujočih držav v Evropi ter tudi
drugim uporabnikom po svetu.
Prve satelitske slike smo v Sloveniji začeli sprejemati že januarja
1984 za uporabo pri spremljanju in napovedovanju vremena, v
nadaljnjih letih pa se je sodelovanje z EUMETSAT še okrepilo. Tako
je Slovenija leta 2008 postala polnopravna članica EUMETSAT,
kar pomeni, da je solastnica vseh njenih satelitov, meritev,
podatkov in produktov. Sodeluje pri upravljanju obstoječih
satelitov in tudi pri načrtovanju bodočih satelitskih programov.

EUMETSAT ima danes v lasti in upravljanju tri
geostacionarne meteorološke satelite nad Evropo
in Afriko (Meteosat-8, Meteosat-9 in Meteosat-10)
ter en geostacionarni satelit nad Indijskim oceanom
(Meteosat-7). Geostacionarni sateliti so v orbiti 35.786 km
nad ekvatorjem, kar pomeni, da v enem dnevu obkrožijo
Zemljo. Takšen satelit stalno opazuje približno tretjino
zemeljskega površja. Natančnost meritev je najboljša v
nadiru nad ekvatorjem, nekoliko pa se zmanjšuje bolj ko se
od te točke oddaljujemo proti vzhodu ali zahodu oziroma
proti severnemu ali južnemu polu. Poleg geostacionarnih
ima EUMETSAT v lasti in upravljanju tudi tri nizko-orbitalne
satelite (Metop-A, Metop-B in Jason-2), ki krožijo mnogo
bližje zemeljskemu površju. Metop-A in Metop-B sta od
zemeljskega površja oddaljena 817 km, Jason-2 pa 1336
km. Ti sateliti opravijo meritve nad istim območjem na
Zemlji le nekajkrat dnevno (običajno dvakrat), vendar sta
natančnost in nabor meritev zaradi manjše oddaljenosti
od Zemlje večja.
Podatki in produkti EUMETSAT satelitov so bistvenega
pomena za meteorološke napovedi in ključno prispevajo
k spremljanju stanja okolja in globalnega podnebja. V
nadaljevanju so predstavljeni izbrani primeri satelitskih
podatkov in produktov.

Slika 1: Sedež organizacije je v Darmstadtu v Nemčiji, © EUMETSAT.
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Priprava satelitskih meritev
za uporabo na različnih
področjih
Evropske državne meteorološke službe in druge raziskovalne ustanove sodelujejo pri
razvoju, nadgradnji in posredovanju satelitskih produktov.

Poleg satelitskih meritev in osnovnih izvedenih produktov,
ki se pripravljajo na sedežu EUMETSAT v Nemčiji, se v
sklopu meteoroloških služb držav članic razvijajo dodatni
specializirani satelitski produkti za uporabo v različne namene.
Evropski centri (slika 2), kjer poteka razvoj in posredovanje teh
produktov (angl. Satellite Application Facilities – SAF) in sami
satelitski produkti bodo podrobneje predstavljeni v nadaljnjih
poglavjih, spodaj so le našteti skupaj z vodilnimi državnimi
meteorološkimi službami.
Zdajšnja napoved, po angleško nowcasting, velja za
meteorološko napoved do dveh ur vnaprej. Sedež za razvoj
satelitskih produktov in programske opreme za podporo

zdajšnjemu napovedovanju (SAF on Support to Nowcasting
and Very Short Range Forecasting – NWC SAF) je v Španiji.
Vodi ga španska meteorološka služba (AEMET) v sodelovanju
s francosko (Météo-France), švedsko (SMHI) in avstrijsko
(ZAMG) državno meteorološko službo.
Satelitske produkte za analizo zemeljskega površja (SAF
on Land Surface Analysis – LSA SAF) razvija portugalska
državna meteorološka služba (IPMA), z njo sodelujejo še
francoska (Météo-France), belgijska (RMI) in finska (FMI)
meteorološka služba, portugalski inštitut za uporabne
znanosti in tehnologijo (ICAT), nemški tehnični inštitut (KIT) in
španska univerza v Valencii (UV).

Support to Nowcasting and Very
Short Range Forecasting

Land Surface Analysis

Climate Monitoring

Numerical Weather
Prediction

Support to Operational Hydrology
and Water Management

Ozone and Atmospheric
Chemistry Monitoring

Radio Occultation Meterology

Icean and Sea Ice

Slika 2: Evropske državne meteorološke službe in druge raziskovalne ustanove sodelujejo pri razvoju, nadgradnji in posredovanju satelitskih
produktov. Oblikovalo se je osem centrov po Evropi za različna področja uporabe v meteorologiji, hidrologiji in drugih naravoslovnih znanostih. Vodijo
jih meteorološke službe držav članic EUMETSAT, ki so skupaj s kraticami in sedeži centrov označene na sliki, © EUMETSAT.

RAZVOJNI CENTRI
ZA UPORABO SATELITSKIH MERITEV EUMETSAT
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Sejna dvorana na sedežu EUMETSAT, © EUMETSAT.
Satelitske produkte za analizo oceanov in morskega
ledu, ki so pomembni za meteorologijo in oceanografijo
(SAF on Ocean and Sea Ice – OSI SAF), razvija francoska
meteorološka služba (Météo-France) skupaj z
norveško (Met No), dansko (DMI) in nizozemsko (KNMI)
meteorološko službo ter s francoskim inštitutom za
raziskave morja (IFREMER).
Satelitske produkte za spremljanje ozona in atmosferske
kemije (SAF on Ozone and Atmospheric Chemistry
Monitoring – O3M SAF) razvija finska meteorološka služba
(FMI) skupaj z nemško (DWD), grško (HNMS), dansko
(DMI), belgijsko (RMI), nizozemsko (KNMI) in francosko
(Météo-France) ter z nekaterimi raziskovalnimi inštituti iz
teh držav (DLR, AUTH, LATMOS, BIRA-IASB).
Satelitske produkte radio-okultacijskih meritev, ki so
pomembni za določitev vertikalnih profilov temperature in
vlage ozračja ter drugih meteoroloških spremenljivk (Radio
Occultation Meteorology Satellite Application Facility –
ROM SAF), vodi danska meteorološka služba (DMI) skupaj
z britansko meteorološko službo (Met Office), Evropskim
centrom za srednjeročne napovedi (ECMWF) in španskim
inštitutom za vesoljske raziskave (IEEC).
Satelitske produkte, pomembne za spremljanje podnebja

(Satellite Application Facility on Climate Monitoring – CM
SAF), vodi nemška meteorološka služba (DWD) skupaj s
finsko (FMI), nizozemsko (KNMI), belgijsko (RMI), švedsko
(SMHI), britansko (Met Office) in švicarsko (Meteo Swiss)
meteorološko službo.
Da bi se satelitske meritve čim bolj vključevale v
numerične modele za napovedovanje vremena (Satellite
Application Facility on Numerical Weather Prediction –
NWP SAF), skrbi britanska meteorološka služba (Met
Office) skupaj s francosko (Météo-France) in nizozemsko
(KNMI) meteorološko službo ter Evropskim centrom za
srednjeročne napovedi (ECMWF).
Satelitske produkte, pomembne za hidrologijo (Satellite
Application Facility on Support to Operational Hydrology
and Water Management – H SAF), razvija italijanska
meteorološka služba (USAM/CNMCA) skupaj z avstrijsko
(ZAMG), poljsko (IMGW), belgijsko (RMI), bolgarsko
(NIMH), madžarsko (OMSZ), slovaško (SHMU), finsko
(FMI), turško (TSMS) meteorološko službo, nemškim
inštitutom za hidrologijo (BFG), italijansko civilno zaščito
(DPC), italijanskim inštitutom za atmosferske znanosti
in podnebje (CNR), štirimi turškimi univerzami (METU,
ITU, AU, OMU) ter Evropskim centrom za srednjeročne
napovedi (ECMWF).

Slika 3: Na sedežu EUMETSAT v Darmstadtu je več operativnih sob, kjer se vse dni v letu, 24 ur na dan, izvaja nadzor pravilnega
delovanja EUMETSAT satelitov in nadzor prenosa podatkov od satelitov do zemeljskih sprejemnih postaj ter naprej do uporabnikov
satelitskih meritev in produktov, © EUMETSAT.
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Satelitski produkti za podporo
zdajšnji napovedi vremena
Multispektralne satelitske meritve satelita Meteosat se osvežujejo vsakih 5 oziroma 15 minut,
kar je še posebno pomembno za spremljanje ujm.

Izraz »zdajšnja napoved vremena«, t. i. nowcasting,
velja za meteorološko napoved do dveh ur vnaprej.
Njena točnost je močno odvisna od kakovosti
opazovalnega sistema, s katerim zberemo podatke
o trenutnem stanju atmosfere in jih z uporabo
matematično-fizikalnih modelov povežemo v
tridimenzionalno celoto. Pri tem se uporabijo
satelitske in radarske meritve, meritve radio-sondaž
in talne meritve avtomatskih meteoroloških postaj.
Prav združevanje naštetih različnih virov nam
omogoča, da lahko z večjo zanesljivostjo napovemo
potek vremena nad majhnim območjem za nekaj ur
vnaprej (npr. v sklopu opozarjanja pred močnejšimi
neurji in nevihtami). V nadaljevanju podpoglavja so
našteti satelitski specializirani produkti, med katerimi
se nekateri že vključujejo v tovrstne matematičnofizikalne modele, drugi pa nudijo samostojno
informacijo o stanju v atmosferi.
Zaradi zagotavljanja hitrega dostopa do satelitskih
meritev za podporo zdajšnji napovedi vremena
EUMETSAT razvija in posreduje programsko opremo
za pripravo satelitskih produktov, primernih za
zdajšnjo napoved. Ti specialni satelitski produkti se
izračunavajo na omejenem območju posamezne
države takoj po sprejemu multispektralnih satelitskih
meritev. Primer multispektralnih satelitskih meritev
satelita Meteosat je prikazan na sliki 4, tovrstne
meritve se osvežujejo vsakih 5 oziroma 15 minut. Z
enako časovno pogostostjo so poleg multispektralnih
satelitskih meritev dodatno na voljo satelitski produkti
iz štirih sklopov, ki so pomembni za nowcasting, in
sicer za analizo lastnosti oblačnosti, padavinskih
območij, lastnosti ozračja na brezoblačnih območjih
in lastnosti zračnih mas. Te dodatne informacije o
trenutnem stanju in dogajanju v atmosferi dežurnemu
meteorološkemu prognostiku omogočajo lažje
odločanje o morebitni izdaji ustreznih opozoril ob
vremenskih ujmah.
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Na podlagi lastnosti hitro razvijajočih se nevihtnih oblakov lahko dežurni meteorolog oceni, ali
se konvektivna oblačnost krepi in raste ali zamira, kar je pomembno za sledenje in spremljanje
dogajanja v atmosferi za izdajo morebitnih opozoril o ujmah.

Produkti za analizo oblačnosti (Derrien in sod., 2005)
vključujejo razpoznavanje oblačnih območij, določitev vrste
oblačnosti (slika 5) ter višine in temperature vrha oblačnosti.
Tovrstni avtomatično določeni produkti so zelo pomembni
pri izdajanju posebnih meteoroloških opozoril tudi za
zagotavljanje varnosti letalskega prometa. Za kakovostno
analizo oblačnosti je pomembno, da zelo natančno določimo
območja jasnine, kjer pa tla lahko prekriva sneg (slika 6).
S satelitskimi meritvami lahko ločimo padavinske oblačne
sisteme od nepadavinskih in določimo, kolikšna je verjetnost
padavin na nekem območju znotraj oblačnih sistemov
(slika 8). Količina padavin, na primer koliko milimetrov dežja
je padlo v zadnji uri nad nekim območjem, pa je zaenkrat

iz meritev Meteosat mogoča le za konvektivne oblačne
sisteme. Dodatno lahko sledimo hitro se razvijajočim
nevihtnim oblakom in njihovim lastnostim, kot
so hitrost in smer premikanja nevihtnega
oblaka, hitrost spreminjanja temperature
vrha oblačnosti, razvojna faza oblaka
idr.. Na podlagi lastnosti hitro
razvijajočih se nevihtnih oblakov
lahko dežurni meteorolog oceni, ali
se konvektivna oblačnost krepi in
raste ali zamira, kar je pomembno
za sledenje in spremljane
dogajanja v atmosferi za izdajo
morebitnih opozoril o ujmah.

Slika 4: Satelitski posnetek Zemlje s satelitom Meteosat v dvanajstih kanalih v vidnem in infrardečem delu spektra.
Centralna valovna dolžina za kanale 1–11 je naslednja: 0,6 μm, 0,8 μm, 1,6 μm, 3,9 μm, 6,2 μm, 7,3 μm, 8,7 μm,
9,7 μm, 10,8 μm, 12,0 μm, 13,4 μm, dodatno je prikazan širokopasovni vidni kanal v visoki ločljivosti (12), © EUMETSAT.
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deli oblakov

}

prosojni oblaki različnih debelin
zelo visoki oblaki
visoki oblaki
srednji oblaki
nizki oblaki
zelo nizka oblačnost
led
sneg
jasno morje
jasno kopno
Slika 5: Samodejno določena vrsta oblačnosti satelita
Meteosat (zgoraj) in satelitska slika v vidnem delu
spektra (levo) 17. aprila 2013 ob 8:15 UTC. Barvna
skala vrste oblačnosti in zasneženih območij v Alpah je
prikazana zgoraj, © ARSO.

Slika 6: Območja s snežno odejo (turkizna barva) so
prikazana skupaj z oblačnostjo v vidnem delu spektra
(sivobeli odtenki). Območje snega se lahko uporabi v
numeričnih meteoroloških modelih za opis snežne odeje,
pa tudi v hidroloških numeričnih modelih, kar je še zlasti
pomembno spomladi zaradi taljenja snega, © ARSO.

Slika 7: Prikazani so premiki oblačnosti 16. aprila 2013 ob 10:00
UTC. Barvna skala označuje ocenjen zračni tlak vrha oblačnosti
(hPa). Čim manjši je zračni tlak, tem višje je vrh oblačnosti. Iz prikaza
je razvidno, da se je čez Slovenijo iz severne smeri
premikala srednje visoka oblačnost (400–499 hPa) s hitrostjo
približno 10 m/s. Dodatno je prikazana satelitska slika v vidnem delu
spektra, ki prikazuje oblačnost in sneg v belih odtenkih, ©ARSO.
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S satelitskimi meritvami lahko določimo lastnosti
atmosfere na območjih jasnine, za zdajšnjo napoved je
ključna stabilnost zračne mase. Če je zračna masa stabilna,
ni pričakovati, da se bo razvila oblačnost v naslednjih nekaj
urah. Dodatno pa lahko na območjih jasnine ocenimo
vlažnost v ozračju, torej koliko milimetrov padavin bi
dobili, če bi se vsa vodna para v ozračju kondenzirala. S
tovrstnimi produkti tudi spremljamo, ali je vremensko
dogajanje tako, kakršnega so predvideli numerični modeli
za napoved vremena. Če se, na primer, stabilnost ozračja,
določena na podlagi satelitskih meritev, bistveno razlikuje
od stabilnosti ozračja, določene na podlagi numeričnih
meteoroloških modelov, je treba na tistih območjih
natančnejše spremljati dogajanje v atmosferi in po potrebi
prilagajati meteorološke napovedi.

Za lažje prepoznavanje oblačnih sistemov, ki se hitreje
premikajo, se izračunava hitrost premikanja vseh oblačnih
sistemov (slika 7) na podlagi več zaporednih satelitskih
slik v vidnem delu spektra.
Vsi zgoraj našteti produkti za podporo zdajšnji napovedi
se obnavljajo vsakih 15 minut na podlagi meritev satelita
Meteosat. Poleg omenjenih so na voljo tudi produkti
iz meritev Zemlji bližjim polarno-orbitalnih satelitov
Metop. Nabor produktov, izvedenih iz meritev satelitov
Metop, je nekoliko manjši, vendar so ti produkti toliko
bolj pomembni za dežele bližje polu, na primer severno
od 60° geografske širine, saj je tam krajevna ločljivost
meritev geostacionarnih satelitov preslaba za natančno
prepoznavanje oblačnih sistemov.

Slika 8: Območja padavinskih oblakov 21. aprila 2013 ob 14:45 UTC. Barvna skala prikazuje verjetnost padavin (%), © ARSO.
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Analiza
zemeljskega površja
Na območjih jasnine s satelitskimi meritvami lahko določimo temperaturo površja,
evapotranspiracijo, dolgovalovno in kratkovalovno sevanje, albedo, emisivnost tal,
vegetacijske indekse ter zaznavamo gozdne požare ali pokritost s snegom.

LSA-SAF FVC
2013.08.01
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Slika 9: Delež vegetacije (Fraction of Vegetation Cover) 1. avgust
2013 nad območjem, ki ga meri satelit Meteosat, © EUMETSAT.

Na območjih jasnine lahko s satelitskimi meritvami
določimo tudi nekatere lastnosti tal. Operativno se
razvijajo, arhivirajo in posredujejo produkti, pomembni za
opis tal in uporabo v biosfernih aplikacijah. Uporabljajo
se v numeričnih meteoroloških modelih, pomembni so
za pripravo sezonskih napovedi, uporabo v podnebnih
modelih, spremljanje gozdnih požarov in uporabo v
hidrologiji, agrometeorologiji ter gozdarstvu.
Satelitski produkti se pripravljajo iz meritev satelitov
Meteosat in tudi iz meritev satelitov Metop. Dostopni so
produkti za zaznavanje gozdnih požarov, produkti za
satelitsko določeno temperaturo zemeljskega površja,
evapotranspiracijo, dolgovalovno in kratkovalovno
sevanje, albedo, emisivnost tal ter pokritost s snegom.
Dodatno se določajo satelitski produkti, pomembni za
spremljanje vegetacije, in sicer delež vegetacije (slika 9),
indeks listne površine in delež sevanja, pomembnega za
fotosintezo (Verger in sod., 2009). Vegetacijski indeksi
nam lahko pomagajo tudi pri preučevanju območij, ki jih je
prizadela suša. Pri tem moramo za vsako območje poznati
tipičen razvoj vegetacije v toplem delu leta, ko so rastline
zelene.
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Slika 10: Velika prednost satelitskih meritev pred talnimi je njihova prostorska porazdelitev. Na območju
jugovzhodne Evrope je za obdobje več mesecev (maj–avgust 2012) prikazano povprečno odstopanje
vegetacijskega indeksa (delež vegetacije) od referenčnih vrednosti. V modrem odtenku so označene regije, kjer
od maja do avgusta ni bilo izrazitega sušnega signala. Velika odstopanja (na sliki vidno v zelenem in rdečem
odtenku) kažejo na območja z intenzivnejšo sušo, © ARSO.

Vegetacijski indeksi nam lahko pomagajo tudi pri preučevanju območij, ki jih je prizadela suša.

Delež vegetacije je vegetacijski indeks, s katerim ocenimo
ploskovni delež zemeljskega površja, ki ga pokrivajo rastline.
Na podlagi večletnega niza arhivskih vrednosti lahko za vsako
lokacijo določimo tipični oziroma referenčni razvoj vegetacije.
Kadar je delež vegetacije znatno manjši od pričakovanega
referenčnega deleža, to kaže na veliko verjetnost, da se
je tam pojavila suša ali pa je vegetacija uničena zaradi
kakšnega drugega razloga. Na sliki 11 je prikazan časovni
potek deleža vegetacije v okolici Nove Gorice za leto 2012
(Muri in sod., 2011). Prostorski prikaz zaradi suše prizadetih
območij v sezoni 2012 na širšem območju jugovzhodne
Evrope je prikazan na sliki 10. Prikazana so odstopanja deleža
vegetacije za sezono 2012 glede na referenčne vrednosti.
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Slika 11: Delež vegetacije v okolici Nove Gorice, kjer
so obsežni nasadi vinske trte. Potek za leto 2012
je prikazan z rdečo krivuljo, referenčna vrednost
pa s črno. Pri preučevanju suše je pomembno
spremljati odstopanje trenutnih vrednosti od
referenčnih vrednosti. Iz grafa je razvidno, da se je
suša v okolici Nove Gorice v letu 2012 začela julija,
saj so bile vrednosti deleža vegetacije za leto 2012
nižje od referenčnih vrednosti. Stanje vegetacije se
je v avgustu in septembru le še poslabšalo, kar je
razvidno iz večjih odmikov v letu 2012 (rdeče) od
referenčnih vrednost (črno). Čim večja so odstopanja
trenutnih od referenčnih vrednosti, tem intenzivnejša
je suša, © ARSO.
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Spremljanje stanja
oceanov
Za razliko od meritev temperature morja so meritve vetra nad morjem dostopne tudi nad
oblačnimi in deževnimi deli morij, saj s pomočjo radarja na satelitu merimo skozi oblačne
sisteme.
Merilniki na satelitih, s katerimi opravljamo meritve na
daljavo, so izjemnega pomena za pridobivanje meritev
nad oceani, saj je nad morji drugih meritev zelo malo.
Meritve v morjih se opravljajo večinoma le ob obalah
ali na redkih mestih sredi oceanov, t. i. morskih bojah
ali posebnih morskih ploščadih. Satelitske meritve
oceanov so tudi pomembne za napovedovanje vremena
ter napovedovanje dogajanj v ozračju in na morju.
Satelitski produkti za spremljanje oceanov v sklopu OSI
SAF so namenjeni predvsem spremljanju temperature
morja, vetra nad morjem, meritvam sevanja in
analizam morskega ledu.
Temperatura morskega površja se določa iz meritev
geostacionarnih in polarno-orbitalnih satelitov. Meritve
iz satelita Meteosat omogočajo osveževanje podatkov v
ločljivosti 3 do 5 km vsakih 15 minut, hkrati pa dobimo
dvakrat dnevno meritve iz satelita Metop v boljši
krajevni ločljivosti 1 do 2 km (slika 13). Temperatura
morja se ocenjuje na podlagi izmerjenega signala v
infrardečem delu spektra, zato so meritve temperature
morskega površja s sateliti mogoče samo na jasnih
območjih. Primerjava tovrstnih meritev z meritvami
na morski boji pri Piranu (Iršič Žibert in sod., 2013a) je
pokazala veliko ujemanje med satelitskimi meritvami
in izmerjeno temperaturo morja na morski boji (slika

14). Zaradi izjemne natančnosti meritev temperature
morskega površja s sateliti nam tovrstne meritve
zaradi dobre prostorske porazdelitve služijo tudi za
preverjanje natančnosti napovedi temperature morja v
meteoroloških in oceanografskih modelih.
Skaterometri na meteoroloških satelitih omogočajo
meritve vetra nad morjem. Skaterometer imenujemo
radar, ki v smeri zemeljskega površja oddaja signal v
mikrovalovnem območju. Ta se na morski površini odbije
in s pomočjo analize odbitega signala, ki ga zaznamo
na skaterometru, je mogoče oceniti hitrost in smer
vetra nad morjem. Na satelitu Oceansat II je merilnik
SCAT (Scanning Scatterometer), ki meri veter nad
morjem s krajevno ločljivostjo 50 km, medtem ko se iz
meritev merilnika ASCAT (Advanced Scatterometer) na
satelitu Metop lahko določi veter s krajevno ločljivostjo
25 km oziroma 12,5 km. Dodatno se veter določa tudi
v priobalnem pasu, kar je za Slovenijo še posebno
zanimivo (slika 12). Merilnik ASCAT ima povprečno
napako hitrosti vetra 2 m/s za hitrosti, ki so manjše od
25 m/s. Za razliko od meritev temperature morja pa so
meritve vetra dostopne tudi nad oblačnimi in deževnimi
deli morij, saj s pomočjo radarja na satelitu merimo
skozi oblačne sisteme. Tovrstne meritve se izvajajo nad
Jadranom dvakrat dnevno (Iršič Žibert in sod., 2013b).
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Slika 12: Meritve vetra, izmerjene z merilnikom ASCAT na satelitu
Metop v priobalnem pasu s krajevno ločljivostjo 12,5 km 8.
februarja 2012 ob 9:00 UTC. Smer in hitrost vetra je ponazorjena
z zastavico, in sicer kratek repek pomeni 5 vozlov (približno 2,5
m/s), dolg repek pa 10 vozlov (približno 5 m/s). Kot primerjava
satelitskim meritvam je označena tudi meritev na boji pri Piranu
(© MBBS). Polurno povprečje hitrosti vetra na boji Piran je
primerljivo s satelitskimi meritvami vetra. Smer vetra se nekoliko
razlikuje tudi zaradi krajevne oddaljenosti pribl. 30 km. Za večjo
zanesljivost ovrednotenja satelitskih meritev vetra bi morali meriti
veter na boji, ki bi bila na odprtem morju, © ARSO.

Prav tako se določa vrsta morskega ledu,
pri čemer se razlikuje, ali gre za dolgoletna
območja morskega ledu ali za novonastali led.
Za modeliranje splošne cirkulacije v ozračju in oceanih
ter preučevanje podnebnih sprememb je pomembno
sistematično opazovanje obsega morskega ledu,
pri katerem je poseben poudarek na zaznavi robov
območij, pokritih z morskim ledom. Prav tako se
določa vrsta morskega ledu, pri čemer se razlikuje,
ali gre za dolgoletna območja morskega ledu ali za
novonastali led. Beležijo se tudi premiki ledenih plošč.
S sateliti Meteosat, Goes in Metop se poleg temperature
morja, vetra nad morjem ter obsega morskega
ledu v sklopu OSI SAF določa tudi dolgovalovno in
kratkovalovno sevanje.

Slika 14: Temperatura morskega površja v okolici Pirana od
januarja do septembra 2012, izmerjena z različnimi sateliti:
Meteosat (modro), Metop in Noaa (rdeče). Primerjava z
meritvami temperature morja na globini treh metrov na boji
Piran (sivo). Povprečna napaka satelitskih meritev je manjša
od 0,5 K v prikazanem obdobju, kar kaže na veliko zanesljivost
tovrstnih meritev, ©ARSO in MBSS.
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Slika 13: Temperatura morskega površja, izmerjena s satelitom
Metop 11. julija 2012 ob 20:00 UTC. Barvna skala je izražena v °C.
Krajevna ločljivost je 2 x 2 km. Nad oblačnimi deli morij meritev ni
mogoča, zato so ta območja prikazana belo, ©ARSO.
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Satelitski produkti
za podporo
v hidrologiji
Satelitsko določene količine, še zlasti količina padavin, vlaga v tleh in lastnosti snega, se
lahko vključijo v hidrološke modele za boljše ovrednotenje rečnih pretokov in mogočih
poplavnih območij.

Satelitski podatki so pomembni tudi v hidrologiji.
Satelitsko določene količine, še zlasti količina padavin,
vlaga v tleh in lastnosti snega, se lahko vključijo v
hidrološke modele za boljše ovrednotenje rečnih
pretokov in mogočih poplavnih območij (Iršič Žibert,
2011).
V sklopu EUMETSAT H-SAF se razvija šest padavinskih
produktov, ki se med seboj razlikujejo glede na to, iz
katerega vira satelitskih meritev se ocenjuje količina
padavin. Pri nekaterih se uporabljajo meritve v
mikrovalovnem, pri drugih meritve v infrardečem delu
spektra (slika 15), najboljša pa je kombinacija obeh
virov. Na ta način določimo količino satelitsko izmerjenih
padavin v 15-minutnih, enournih ali triurnih intervalih
oziroma določimo količino padavin celega dne.
O vlažnosti tal govorijo trije produkti, ki se med seboj
razlikujejo v krajevni ločljivosti. Ta je lahko 25 km, kakor

Slika 15: Količina padavin, določena s satelitskimi meritvami
18. septembra 2010. V barvni skali (mm) so prikazana območja, kjer je količina padavin presegla 0,2 mm, ©ARSO.

je prikazano na sliki 16, ali v boljši krajevni ločljivosti 1
km. Vlaga se ne nanaša samo na zgornjo plast, ampak
se oceni tudi vlago v nižjih plasteh do globine 2,9 m,
pri čemer se uporablja poseben model za razporeditev
vlage po nižjih plasteh (Albergel in sod., 2012).
Za opis snega je v prvi vrsti pomembna določitev
območja snežne odeje. Ta se določa iz meritev v vidnem
in infrardečem delu spektra na satelitih Noaa in Metop
s krajevno ločljivostjo dveh kilometrov. Dodatno je
možno tudi razlikovanje med suhim in mokrim snegom
z meritvami v mikrovalovnem delu spektra merilnika
AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer for
EOS) na ameriškem satelitu EOS-Aqua, v tem primeru
je krajevna ločljivost le nekaj deset kilometrov. Iz teh
meritev se določi tudi količina vode, ki bi jo dobili, če bi se
ves sneg stalil, kar je zlasti pomembno spomladi, ko se
rečni pretoki lahko povečajo prav zaradi taljenja snega.

Slika 16: Prikaz meritev vlage v tleh s krajevno ločljivostjo 25
km, izmerjenih z merilnikom ASCAT na satelitu Metop 18.septembra 2010. Barvna skala je izražena v %, © EUMETSAT.
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Satelitski produkti
za podporo podnebnim
raziskavam
Ker je za raziskave podnebja pomemben
dolgoleten niz, so satelitske meritve
in produkti za podporo podnebnim
raziskavam na voljo od leta 1983.

Satelitski produkti za spremljanje podnebja, pripravljeni
v sklopu CM SAF, so razdeljeni v štiri razrede: lastnosti
oblakov, vlaga v ozračju (slika 17), sevanje pri tleh
in sevanje na vrhu atmosfere, (Schulz, 2009). Ker je
za raziskave podnebja pomemben dolgoleten niz, so
meritve in produkti na voljo od leta 1983. Pri tovrstnih
nizih je poseben poudarek na preverjanju kakovosti
vključenih meritev in homogenizaciji dolgoletnih
nizov. Krajevna ločljivost produktov v sklopu CM SAF je
trenutno dovolj velika za preučevanje spremenljivosti
podnebja na sezonski ravni.

Slika 17: Prikaz porazdelitve povprečne količine padavinske vode (TPW) julija 2011, © EUMETSAT.
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Meritve ozona
in onesnaženosti
ozračja
Poleg skupne količine v celi plasti atmosfere posameznih plinov v sledeh se za nekatere
pline določa tudi vertikalna porazdelitev koncentracij po plasteh.

Slika 18: Slika merilnika GOME2 (Global Ozone Monitoring
Experiment-2) na satelitu Metop, s katerim se izvajajo
meritve koncentracij ozona in drugih plinov v atmosferi,
© EUMETSAT.

skupne količine nekaterih drugih plinov (bromov
oksid, formaldehidi, klorov dioksid, vodna para) in
indeks absorpcije zaradi aerosola. Tovrstne meritve
posameznih koncentracij se uporabljajo za nadzor
večjih virov onesnaženosti, dodatno se predvsem
vertikalne porazdelitve vključujejo v modele širjenja
onesnaženja in predstavljajo dopolnitev talnim
meritvam onesnaževalcev.
Slika 19: Prikaz meritve ozona 11. oktobra 2012 med 8:26 in
9:30 UTC za različne zemljepisne širine. Zemljepisna širina
je navedena na vodoravni osi za 41 pritiskovih nivojev, ki so v
logaritemskem merilu razvrščeni po navpični osi in sicer od
površja do pritiskove ploskve 0,1 hPa. Barvno merilo na desni
je izraženo v dobsonovih enotah, © EUMETSAT/ O3MSAF.

Tlak [hPa]

Zaradi vse večje onesnaženosti ozračja so meritve
onesnaženja tudi s sateliti nujno potrebne. Na nizkoorbitalnem satelitu Metop (slika 18) je senzor GOME2
(Global Ozone Monitoring Experiment-2), ki omogoča
meritve različnih plinov v atmosferi s krajevno
ločljivostjo 40 x 80 km in je nad Slovenijo dvakrat
na dan. Iz osnovnih meritev se pripravljajo satelitski
produkti za analizo ozona, onesnaženosti ozračja
in indeksi ultravijoličnega sevanja (Loyola in sod.,
2011). Poleg skupne količine v celi plasti atmosfere
posameznih plinov v sledeh se za nekatere določa
tudi vertikalna porazdelitev koncentracij po plasteh.
Na sliki 18 je prikazana porazdelitev koncentracije
ozona po višini oziroma vzdolž pritiskovih nivojev.
Porazdelitev ozona v atmosferi je dostopna v realnem
času, torej le nekaj minut po koncu meritev. Dodatno
pa so v realnem času na voljo še skupna količina
ozona, dušikov dioksid in žveplov dioksid v ozračju ter
še dva UV-indeksa, ki dajeta merilo za velikost učinka
ultravijoličnega sevanja na človeško kožo. Prvi določa
največjo vrednost, ki velja ob jasnem vremenu, drugi
pa upošteva dnevno oblačnost in je zato sorazmerno
manjši. Poleg zgoraj naštetih so iz arhiva na voljo še

Zemljepisna širina
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Radio–okultacija
v
meteorologiji
Vertikalnih meritev s pomočjo radio-okultacije je dnevno okvirno 700, na voljo so od tal do
višine 60 km.

Ko radijski signal potuje skozi ozračje, se njegove
lastnosti spremenijo zaradi loma in sipanja. Na
podlagi meritev teh sprememb lahko določimo lomni
količnik, iz katerega določimo lastnosti zraka, in sicer
gostoto, pritisk, temperaturo (slika 20), vlago in
geopotencial.
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Tako opisani postopek določitve profilov je znan kot
atmosferska radio-okultacija, (slika 21). Opisani
profili se pripravljajo v sklopu ROM SAF (Larsen in
sod., 2004). Tovrstnih vertikalnih meritev je dnevno
okvirno 700, na voljo so od tal do višine 60 km.
Meritve so razporejene po celi Zemlji (slika 22), zato
je krajevna ločljivost sorazmerno slaba (le približno
200 km), medtem ko je vertikalna ločljivost od 500
m do 1 km. Ena meritev je narejena na približno
vsakih 60 sekund. Natančnost vertikalnih profilov
je odvisna od višine. Tako na primer ocena napake
temperature zraka v spodnjih delih ozračja do višine
5 km znaša okoli 2–3 K, med višinama 5 in 30 km pa
je okoli 1 K. Tovrstni profili se uporabljajo v numeričnih
meteoroloških modelih za napovedovanje vremena,
ključne so predvsem meritve nad oceani.
Slika 22: Shematičen prikaz satelitskega sondiranja (zeleno)
v primerjavi z meritvami radio-sondaž (rdeče) v enem dnevu,
© UCAR.
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Slika 20: Primer temperaturnega profila določenega z atmosfersko
radio-okultacijo 9. aprila 2009 ob 5:17 UTC za lokacijo 76,02° severne
zemljepisne širine in 15,28° zahodne zemljepisne dolžine. Temperatura
je navedena v kelvinih (K) na horizontalni osi, višina pa na vertikalni osi v
kilometrih (km), © EUMETSAT.

Slika 21: Shema radio-okultacije. Sprejemnik na satelitu Metop
sprejema radijski signal GPS satelitov. Signal se na poti skozi atmosfero
lomi. Z meritvami ob različnih časih (t1, t2, t3 …) lahko določimo
vertikalne profile temperature in vlage v atmosferi, © EUMETSAT.
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Vključevanje satelitskih
meritev v numerične
meteorološke modele
Danes več kot 90 odstotkov vseh izmerjenih podatkov, s katerimi računajo numerični
meteorološki modeli, pridobimo iz instrumentov na satelitih.

V 90. letih prejšnjega stoletja se je začelo razvijati
področje vključevanja satelitskih meritev v infrardečem
in mikrovalovnem območju v numerične meteorološke
modele.
Napredek v kakovosti instrumentov in obsegu
satelitov ter védenje, kako uporabiti satelitske meritve
pri napovedovanju vremena, omogočata vedno
večjo zanesljivost napovedi vremena. Danes več kot
90 odstotkov vseh izmerjenih podatkov, s katerimi
računajo numerični meteorološki modeli, pridobimo iz
instrumentov na satelitih.
V sklopu EUMETSAT NWP SAF se razvijajo in
nadgrajujejo razni programski paketi, ki omogočajo
boljše vključevanje različnih satelitskih meritev
v numerične meteorološke modele (Saunders
in sod., 2005). Ob vsakokratni izstrelitvi novega
meteorološkega satelita se tovrstni modeli prilagodijo
specifičnim meritvam novega satelitskega programa.
To vključuje tudi module za spremljanje, spreminjanje
in nadzor satelitskih produktov. Ti programski paketi
so dostopni samostojno ali pa so vgrajeni v numerične
meteorološke modele.
Slika zgoraj: Satelit Jason-2, © EUMETSAT.
Slika spodaj: Meteosat-10 in satelitska slika v ozadju, © EUMETSAT.
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Zaključek

S predstavljenimi primeri satelitskih meritev evropske medvladne organizacije EUMETSAT
želimo v bralcu vzbuditi zanimanje za tovrstne satelitske produkte in ga tudi z referencami
usmeriti v bolj poglobljeno literaturo.
V zadnjih letih so satelitske meritve zelo
napredovale, njihova uporaba se je razširila na
različna področja meteorologije, hidrologije,
oceanografije, klimatologije in drugih ved.
Satelitske meritve se pripravljajo v specializirane
produkte. Ti so v zadnjem času izjemno
napredovali in nemalokrat primerjave z drugimi
meritvami pokažejo na izjemno natančnost
tovrstnih meritev.

V tej publikaciji je predstavljen le majhen del tovrstnih
produktov, ki se stalno nadgrajujejo in širijo predvsem
zaradi novih satelitskih programov. S predstavljenimi
primeri satelitskih meritev evropske medvladne
organizacije EUMETSAT želimo v bralcu vzbuditi
zanimanje za tovrstne satelitske produkte in ga tudi
z referencami usmeriti v bolj poglobljeno literaturo.
Več informacij o tovrstnih satelitskih produktih je
objavljenih tudi na spletni strani EUMETSAT.

Tudi z bodočimi satelitskimi programi novih
generacij meteoroloških satelitov se bodo takšne
meritve nadgrajevale. Satelitski produkti se v
določenem obsegu uporabljajo samostojno,
dodatno se vključujejo v različne modele, kjer
satelitske meritve predstavljajo le del celote
vključujoč tudi druge meteorološke meritve
in modele. Pri tem imamo v mislih predvsem
numerične modele za napoved vremena, modele
za zdajšnjo napoved vremena, hidrološke modele,
modele za napovedovanje stanja morij in modele
širjenja onesnaženja. Dodatno so satelitski
podatki tudi zaradi meritev nad oceani pomembni
za preučevanje podnebja in podnebnih sprememb.
Slika spodaj: Temperatura morskega površja izmerjena
s satelitom Metop, © EUMETSAT.
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Zahvala

Del raziskav je bil finančno podprt v okviru
sodelovanja med ARSO in EUMETSAT v sklopu
projekta EUMETSAT Training Placement Position.

Avtorja se zahvaljujeta dr. Klemenu Bergantu za
koristne pripombe in nasvete. Za pripravo izbranega
slikovnega gradiva pa se zahvaljujeta organizaciji
EUMETSAT in skupinama O3M SAF ter LSA SAF.
and NOAA) over North Adriatic in 2012. Proceedings
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conference, Vienna, Austria.
Iršič Žibert, M., B. Muri, 2013b. Satelitske meritve vetra
nad morjem ob zelo močni burji. Ujma, letnik 2013, št.
27, strani 222–227.
Larsen, G. B., Lauritsen, K. B., Rubek, F., & Sørensen, M.
B., 2004. GRAS-SAF Radio Occultation Data from EPS/
Metop. In Occultations for Probing Atmosphere and
Climate (pp. 111–118). Springer Berlin Heidelberg.
Loyola, D.G.,M. E. Koukouli, P. Valks, D. S. Balis, N. Hao,
M. Van Roozendael, R. J. D. Spurr, W. Zimmer, S. Kiemle,
C. Lerot, J.-C. Lambert, 2011. The GOME-2 total column
ozone product: Retrieval algorithm and groundbased validation. Journal of Geophysical Research:
Atmospheres (1984–2012), 116(D7).

Slika zgoraj: Stavba sedeža EUMETSAT je v Darmstadtu v
Nemčiji, © EUMETSAT.
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Satelit Meteosat druge generacije, © EUMETSAT.
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Satelitska slika satelita Meteosat 10 ob 9:45 UTC 7. avgusta 2012, © EUMETSAT.
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