
Nová geostacionárna družica MTG
jej vypustenie, vlastnosti a prínos pri monitorovaní

a predpovedaní počasia

26. januára 2023
(štvrtok) o 17.00 hod.

PREDNÁŠKOVÉ POPOLUDNIE
Pozývame vás na

EUMETSAT prevádzkuje satelity za účelom monitorovania počasia, klímy
a životného prostredia

EUMETSAT – európska agentúra prevádzkuje sieť meteorologických satelitov,
ktoré monitorujú atmosféru, oceán a povrch pevniny. Tento systém poskytuje
nepretržite údaje o počasí a klíme, obrazové informácie a produkty. Informácie sú
distribuované na národné meteorologické služby v členských krajinách,
kooperujúcich krajinách a ďalším zákazníkom.

EUMETSATmá rozsiahly systém pozemných zariadení, ktorými kontroluje a riadi
satelity a zhromažďuje a spracúva údaje.

Údaje sú získavané s vysokou frekvenciou a následné produkty slúžia na podporu
predpovedných, ale aj bezpečnostných systémov. Pomáhajú meteorológom
v získavaní prehľadu o vývoji počasia a umožňujú stanoviť oblasti s potenciálne
nebezpečným počasím. Toto tvorí základ krátkodobej predpovede a výstražnej
služby. Takéto informácie sú kritickým bodom v bezpečnosti leteckej prevádzky,
cestnej premávky, ale aj v poľnohospodárstve, v hydrologickej výstražnej službe
a v ďalších sektoroch.

Slovensko reprezentované Slovenským hydrometeorologickým ústavom je
plnoprávnym členom EUMETSAT od roku 2006.

Nová geostacionárna družicaMTG – jej vypustenie, vlastnosti
a prínos primonitorovaní a predpovedaní počasia.

Družica MTG-I1 bola vypustená 13.12.2022 z kozmodrómu v Kourou vo
Francúzskej Guyane. Očakávania od tejto družice máme nielen my, ale celý
meteorologický svet. Najdôležitejšie očakávania sú od nového skenovacieho
zariadenia FCI (Flexible Combined Imager), a tiež od úplne nového prístroja LI
(Lightning Instrument) na detekciu zábleskov v oblačnosti spojených
s elektrickými výbojmi, čiže bleskami.

EUMETSAT poskytol prvé testovacie údaje FCI a LI v roku 2020 a novšie
súbory v roku 2021. Bola to príležitosť pripraviť včas príjem a spracovanie dát na
produkty, ktoré budú používateľom k dispozícii v reálnom čase. Tradičným
prístupomna SHMÚ je vývoj nášho vlastného softvéru podobne, ako sme to robili
pri predchádzajúcich satelitných misiách. Využívame skúsenosti a programové
moduly, ktoré už existujú a fungujú na rovnakom princípe, len musia byť
prispôsobené novým parametrom a novým formátom údajov.

Máme dlhoročné skúsenosti napríklad v monitorovaní búrok, v ktorých sa oplatí
pokračovať a tieto skúsenosti sú uložené v existujúcich softvérových nástrojoch.
Pre údaje z FCI a z prístroja LI máme k dispozícii sadu projekčných funkcií, ktoré
používame na lokalizáciu amapovanie údajov.

V prezentácii ukážeme, ako budú vyzerať nové RGB produkty pre sledovanie
oblačnosti, aké typy oblakov dokážeme rozpoznať, ako budeme sledovať časový
vývoj elektrickej aktivity v búrkach.

Téma seminára:

Prednášať bude RNDr. Ján Kaňák

Sledujte nás NAŽIVO 26. januára 2023 o 17.00 hod.

https://www.facebook.com/shmu.sk

Každé teleso vypustené do vesmíru dostatočnou rýchlosťou začne obiehať okolo
Zeme a stáva sa družicou. Družice majú rôzne tvary dráh, ktoré podliehajú
fyzikálnym zákonom. Rozlišujeme dráhy kruhové a eliptické. Podľa výšky delíme
dráhy na nízke s výškou niekoľko 100 km a na vysoké s výškou niekoľko tisíc až
desiatok tisíc kilometrov. U kruhových sa výška nemení, u eliptických s vysokou
excentricitou sú družice raz veľmi blízko a inokedy veľmi ďaleko od Zeme. Podľa
smeru pohybu rozdeľujeme družice na polárne, ktoré prelietavajú kolmo cez
rovník a smerujú nad polárne oblasti. Družica nad rovníkom letiaca kolmo na
poludníky je geostacionárna, ak má presne kruhovú dráhu s výškou 36 tisíc
kilometrov nad zemským povrchom. A čo je najdôležitejšie, geostacionárna
družica letí v smere zhodnom s rotáciou Zeme okolo jej osi. Inak povedané, doba
obehu družice okolo Zeme je presne jeden deň, čiže 24 hodín. Preto družica
zdanlivo „visí“ nad tým istým miestom. Základnou pozíciou pre európske
geostacionárne družice je priesečník rovníka s nultým poludníkom. Od roku 1977
Európa vypustila už 12 geostacionárnych meteorologických družíc typu
Meteosat: 7 družíc prvej generácie, 4 družice druhej generácie a od decembra
2022 máme vo vesmíre prvú zo šiestich družíc tretej generácie. Polárne
meteorologické družicemáme v Európe zatiaľ tri, sú toMETOP A, B a C. Pripravujú
sa polárne družice druhej generácie s názvom METOP-SG. Okrem spomenutých
družíc Európa vlastní viaceré tzv. environmentálne družice, alebo družice
diaľkového prieskumu Zeme.

Rozdiely vyplývajú najmä z požiadaviek užívateľov a z technologickýchmožností.
Rozhoduje najmä čas, ako dlho trvá vývoj a výroba družice. Odprvejmyšlienky po
štart družice uplynie aj viac ako 15 rokov, pričom samotný vývoj a výroba
systémov a celej družice zaberie minimálne 10 rokov. Preto sa musí čo
najpresnejšie odhadnúť, aké technológie budeme mať k dispozícii pre príjem
a spracovanie dát z družice v okamihu jej vypustenia, ale aj o ďalších 10 až 20
rokov, pretože životnosť jednotlivýchgenerácií družícMeteosat dosahuje 20 až 30
rokov. Pre meteorológov sú dôležité také vlastnosti družice, ako je rozlíšenie
snímok, a to tak priestorové, ako aj spektrálne a časové. Rozdiely v týchto
parametroch rozhodujú o tom, či rozpoznáme na snímkach detaily veľkosti 5, 3
alebo 1 km, či zachytíme zmeny oblačnosti každých 30, 15, 5 minút, alebo ešte
častejšie, každú minútu. Tiež potrebujeme zachytiť a merať intenzitu v pásmach
ultrafialového, viditeľného a infračerveného žiarenia, a tiež v dôležitých
absorpčných pásmach plynov pohlcujúcich toto žiarenie. Máme na mysli najmä
vodnú paru H2O, oxid uhličitý CO2 a stratosférický ozónO3. Prvá generácia družíc
Meteosat snímala na troch vlnových dĺžkach, v rozlíšení 5 km v časovom kroku 30
minút. Druhá generácia sníma na 12 vlnových dĺžkach v rozlíšení 3 až 1 km
a v časovom kroku 15 minút, s možnosťou snímania Európy každých 5 minút.
Tretia generácia je pripravená na snímanie na 16 vlnových dĺžkach v rozlíšení
snímok 2, 1 km alebo 0.5 km a v časovom kroku 10, 5 alebo 2.5 minúty. Najkratší
časový interval a najvyššie rozlíšenie bude určené pre vybrané územia, alebo
vybrané meteorologické objekty (búrkové komplexy), ktoré je práve dôležité
detailne sledovať.

Zmeny neprídu odrazu, pretože na SHMÚ máme nepretržitú prevádzku
s definovanými postupmi, s používaním dohodnutých vybraných typov údajov
a produktov. Určitý čas zachováme príjem a spracovanie dát zo súčasnej družice
MSG a paralelne budeme pripravovať naše technologické linky na využívanie
meraní z novej družice. Už teraz riešime prispôsobenie prijímacieho zariadenia,
pretože musíme rozšíriť počet prijímaných frekvenčných pásiem z antény.
Pripravujeme softvér pre generovanie obrazovýchproduktov, tzv. RGBproduktov.
V prvom kroku získajú naši meteorológovia niekoľko nových RGB produktov,
ktoré doteraz boli dostupné iba veľmi zriedkavo z polárnych družíc. Pomocou
týchto produktov rozpoznáme viac druhov oblakov, budeme vedieť lepšie
identifikovať vysokú riedku oblačnosť, detailnejšie budeme lokalizovať hmly
v úzkych horských dolinách, skôr zachytíme okamih vzniku búrkových oblakov,
budeme presnejšie vyhodnocovať intenzitu búrok, smer a rýchlosť ich postupu.

Pomaturite na Gymnáziu v Šuranoch sa rozhodol pre jadrovú fyziku. Počas štúdia
na MFF-UK však spoznal rádiolokačné a družicové pracovisko SHMÚ na Malom
Javorníku, a to ho priviedlo k meteorológii. Ako promovaný fyzik nastúpil do
funkcie dispečera RL a satelitnýchmeraní. Vďaka unikátnej technologickej výbave
v tom čase už prijímali údaje tak z polárnych ako aj z geostacionárnych družíc.

Od roku 2006, kedy sa Slovenská republika stala členom organizácie EUMETSAT,
sa plne venuje spracovaniu satelitných údajov a príprave produktov potrebných
tak v monitoringu, ako aj v predpovediach počasia. Od roku 2005 je členom
projektového tímu EUMETSAT H-SAF (satelitné aplikácie pre hydrológiu). V rámci
projektu DAWBEE sa od roku 2010 jeho softvér pre prácu s dátami z družice
Meteosat používa vo viac ako desiatke národných meteorologických služieb
v Európe.

Pracoval na týchto odborných projektoch:

1994-1995 PADRE projekt (polarizačné a doplerovskémeteorologické rádiolokátory)

1996-1998 RADHYD projekt (meteorologické radary pre hydrológiu)

2002-2004 CEI Nowcasting projekt (detekcia nebezpečnýchmeteorologických javov družicami)

2005-2006 CONNEX II projekt (detekcia nebezpečnýchmeteorologických javov družicami)

2009-2011 DAWBEE projekt (satelitné údaje premeteorologické služby Balkánu a vých. Európy)

2011-2013 INCA-CE projekt (Nowcasting a veľmi krátkodobé predpovede, NWP + satelity)

2005-2010 EUMETSAT H-SAF projekt, družicové aplikácie v hydrológii (prvá vývojová fáza)

2010-2012 EUMETSAT H-SAF projekt, fáza CDOP-1 (pokračovanie vývoja a operatívnej produkcie)

2012-2017 EUMETSAT H-SAF projekt, fáza CDOP-2 (ďalšie pokračovanie vývoja a operatívnej

produkcie)

2017-2022 EUMETSAT H-SAF projekt, fáza CDOP-3 (ďalšie pokračovanie vývoja a operatívnej

produkcie)

2022-2027 EUMETSAT H-SAF projekt, fáza CDOP-4 (ďalšie pokračovanie vývoja a operatívnej

produkcie)

2020-2023 Projekt URANOS - údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a

strategického plánovania v oblasti adaptácie poľno- hospodárskej krajiny na klimatické zmeny.

2018-2019 Slovak-Aid: Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve

a hodnotení extrémnych hydrometeorologických situácií v Gruzínsku

2017-2018 Projekt Dri-Danube premonitorovanie období sucha s využitím satelitných

pozorovaní.

V rámci EUMETSAT je delegátomSlovenska v týchto pracovných skupinách:

Vedecko-technická rada (STG, Scientific andTechnical Group)

Pracovná skupina pre operatívu družíc (OPSWG, OperationsWorking Group)

Pracovná skupina pre výskum konvektívnych javov

(CWG, ConvectionWorking Group)

Člen riadiacej skupiny premonitorovanie klímy pomocou družíc (CM-SAF SG, Climate Monitoring

Satellite Application Facility Steering Group).

ČO ZNAMENÁ GEOSTACIONÁRNA DRUŽICA A KOĽKO DRUŽÍC
UŽ EURÓPA VYPUSTILA?

V ČOM SPOČÍVAJÚ ROZDIELY MEDZI GEOSTACIONÁRNYMI
DRUŽICAMI RÔZNYCH GENERÁCIÍ?

ČO BUDE ZNAMENAŤ NOVÁ DRUŽICA
PRE PRACOVNÍKOV SHMÚ?

ŽIVOTOPIS

RNDr. Ján Kaňák


