
Produkty meteorologických družic 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV  

RGB produkty 

RGB kombinace VIS-IR blížící se vnímání lidským okem vzniká syntézou daných 
spektrálních kanálů (na obr. data z družice NOAA). 
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Celodenní mikrofyzikální produkt (24h-MF) kombinující informace z termálních 
kanálů družice MSG: rozdíl IR 12.0 - IR 10.8 červený, IR 10.8 - IR 8.7 zelený a 
kanál IR 10.8 modrý.  

Barevné zvýraznění IR 10.8 

Bouřková oblačnost nad Střední Evropou v produktu IR BT 

Snímky v tepelném pásmu atmosférického okna (kanál IR 
10.8) vypovídají o teplotě snímaného povrchu – zemský 
povrch nebo horní hranice oblačnosti.  
• teplé oblasti jsou znázorněny tmavě 
• chladné oblasti světle 
• barevně zvýrazněná oblačnost o teplotě v rozmezí 200 K 
(nejchladnější, červená – signalizuje nebezpečí) až 240 K 
(modrá)  
 

Tento produkt (IR BT) je velmi užitečný zejména v teplé 
polovině roku pro monitorování bouřkové oblačnosti. 
Představuje informaci o její výšce a vertikální struktuře. 

Přenos družicových dat z geostacionární družice 

• zvýraznění, názornější  informace 
• detekce různých typů oblačnosti a jejích 
   mikrofyzikálních vlastností 
• výzkum pokrytí povrchu země vegetací 
• detekce písečných bouří či sopečného prachu 
• detekce požárů 
 

Noční mikrofyzikální produkt (Night-MF) z 30. 4. 2008. Od produktu 24h-MF se 
liší v použití kanálu IR 3.9 místo IR 8.7, proto jej lze používat pouze v noci. Má 
však lepší barevný kontrast. 

Schéma datového toku z družice MSG k uživateli 

Snímky zobrazující různé kombinace spektrálních kanálů. 
Oproti používání samostatných kanálů různé výhody:  

Kombinací většího počtu spektrálních kanálů (Airmass) lze získat informace např. 
o poloze tryskového proudění, o oblastech subsidence suchého stratosférického 
vzduchu do vlhčí troposféry a výšce tropopauzy nebo o charakteru vzduchových 
hmot (polární, subtropická, apod.). 

AVHRR ch1 
0.6 µm 

AVHRR ch2 
0.9 µm 

AVHRR ch4 
10.8 µm 

Příjem a zpracování družicových dat v ČHMÚ 

Schéma systému příjmu a zpracování dat z MSG 

Postup při příjmu a zpracování dat: 
 
 

• signál z antény je přes DVB-S2 přijímač přiveden do PC 
• data dekomprimována a zpracována, zpracování zahrnuje: 

• převod do vhodných fyzikálních jednotek 
• přeprojektování do geografických projekcí (EU, CE, CZ) 
• grafická úprava výsledných snímků: zlepšení kontrastu, barevné úpravy, vytváření RGB 
  kombinací 

• distribuce dat uvnitř ČHMÚ i vybraným externím uživatelům 
• archivace zpracovaných i nezpracovaných dat (celkový denní objem archivovaných dat asi 16,5 GB) 
 

    původní geografická projekce                               polární stereografická projekce (EU a CE)                gnomonická projekce (CZ) 

Naměřená data pořízená 
družicí jsou vysílána na Zem. 

Z pozemní stanice jsou data posílána do 
řídicího střediska, kde jsou přepočítána 
do standardní geostacionární projekce 
centrované na nominální polohu dané 
družice a kalibrována. 

Předzpracovaná data 
jsou přenášena přes 

geostacionární 
telekomunikační družice 
koncovým uživatelům ve 

formátu DVB-S2.  

Teprve takto 
upravené 
snímky jsou 
distribuovány 
uživatelům. 

Družice snímá zemský 
povrch přístrojem SEVIRI. 

Družicová data jsou přijímána a zpracovávána družicovým 
oddělením. Pro příjem dat z geostacionární družice stačí 
(alespoň v Evropě): 
 

• parabolická anténa o průměru asi 1 m 
• DVB-S2 zařízení pro příjem digitálního vysílání 
• počítač  
 

Data jsou však kódována. Pro dekódování je třeba USB 
klíčenka zvaná EKU (EUMETCast Key Unit), kterou lze 
získat pouze jako výsledek licenční procedury EUMETSATu. 
Zpracování získaných družicových dat si však potom každý 
uživatel musí zajistit sám. 
  

Rozlišení oblačnosti, mlh a terénu pokrytého sněhem. Sněhová pokrývka, resp. 
vodní plocha pokrytá ledem se v produktu Snow zobrazuje červeně až růžově.    

Snow 

sníh 

mlha 

nízká oblačnost 

VIS-IR 24h-MF 


