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Systematyczne badania Ziemi i otaczającej ją atmosfery z przestrzeni 

kosmicznej zostały zapoczątkowane w 1960 roku, poprzez umieszczenie na 

orbicie okołoziemskiej pierwszego satelity orbitującego, działającego w try- 

bie operacyjnym TIROS-1. Satelita ten zapoczątkował istnienie meteoro- 

logicznego systemu satelitarnego NOAA (National Oceanic and Atmosphe- 

rice Administration) [1]. Oprócz systemów meteorologicznych powstały 

środowiskowe systemy satelitarne np. LANDSAT, SPOT, służące do ba- 

dań powierzchni Ziemi [2]. Na orbicie okołoziemskiej zostały umieszczone 

również satelity specjalnego przeznaczenia np. HCMM do pomiaru tem- 

peratury powierzchni Ziemi, SEASAT do badania powierzchni oceanów. 

Obok meteorologicznych satelitów orbitujących powstały satelity: geosta- 

cjonarne np. METEOSAT, GOES, GMS. Satelity te umieszczone są na 

wysokości ok. 36000 km nad powierzchnią Ziemi i poruszają się z pręd- 

kością równą prędkości obrotowej Ziemi, dzięki czemu znajdują się stale 

nad tym samym obszarem Ziemi. Obecnie satelity z serii NOAA zaliczane 

są już do satelitów środowiskowych. Jest to związane ze zdolnością roz- 

dzielczą radiometrów HIRS (High Resolution Infraread Radiation Sounder) 

i AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) umieszczonych 

na pokładach tych satelitów a także częstością przekazywanej informacji 

(czas jednego obiegu Ziemi przez satelity serii NOAA wynosi 102 min.). 

Radiometr HIRS rejestruje promieniowanie powierzchni Ziemi i ota- 

czającej ją atmosfery w dwudziestu kanałach spektralnych z przestrzen- 

ną zdolnością rozdzielczą 17 km w punkcie podsatelitarnym [3]. Dane po- 

miarowe radiometru HIRS umożliwiają odtwarzanie w czasie rzeczywis- 

tym profili temperatury i wilgotności atmosfery, a także pozwalają od- 

twarzać całkowitą zawartość i profil ozonu atmosferycznego [4, 5, 6, 7, 8]. 

Radiometr AVHRR rejestruje promieniowanie powierzchni Ziemi i ota- 

czającej ją atmosfery w pięciu kanałach spektralnych ze zdolnością roz- 

dzielczą 1 km w punkcie podsatelitarnym [3]. Temperatura powierzchni 

Ziemi jest jednym z podstawowych parametrów wykorzystywanych w ba- 

daniach środowiskowych. Od końca lat sześćdziesiątych były prowadzone 
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prace nad wykorzystaniem danych satelitarnych do określenia tempera- 
tury powierzchni morza [9]. Zdolmość rozdzielcza radiometru AVHRR poz- 
wala określać temperaturę powierzchni morza z uwzględnieniem efektów 
związanych z zachmurzeniem [10, 11]. W kilku krajach prowadzone są 
próby określeńia temperatury powierzchni lądu na podstawie danych po- 
miarowych radiometru AVHRR [12, 13,14, 15, 16]. 

Polska w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych jeszcze nie wyko- 
rzystuje informacji satelitarnej NOAA dla potrzeb rolnictwa, gospodarki 
żywnościowej i leśnictwa. Dzięki pracom naukowo-badawczym i technicz- 
nym finansowanym przez Komitet Badań Kosmicznych PAN, powstał 
w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie sprawnie 
działający Ośrodek Odbioru i Przetwarzania Danych Satelitarnych 
(O0PDS), wyposażony w nowoczesną aparaturę odbiorczą i informatyczną 
do rejestracji, przetwarzania i interpretacji informacji satelitarnej. 
OOPDS obecnie jako jedyny w Polsce posiada aparaturę odbiorczą i in- 
formatyczną umożliwiającą rejestrację oraz przetwarzanie transmisji prze- 
„kazywanej z satelitów serii NOAA [17, 18, 19, 20, 21]. Zobrazowanie 
JAVHRR umożliwia ciągły monitoring obszaru całej Polski w czasie rze- 
czywistym.. Informacje te wykorzystywane są obecnie dla potrzeb gospo- 
darki wodnej, hydrologii operacyjnej, ochrony środowiska, fizyki atmo- 
stery, klimatologii i meteorologii. Mogą być również wykorzystywane dla 
potrzeb rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej. 

Informacja satelitarna NOAA 

__ Satelity z serii NOAA stanowią trzecią generację orbitujących sateli- 
tów środowiskowych, których kołowe orbity przebiegają w pobliżu bie- 
bunów, dzięki czemu geometria pomiarów jest w przybliżeniu ustalona. 
Równocześnie obiegają Ziemię dwa satelity z serii NOAA, których kie- 
runki lotu są przeciwnie skierowane (rys. 1). Orbity satelitów są słonecz- 
nie zsynchronizowane, co pozwala na odbiór każdego dnia transmisji 
w przybliżeniu o tej samej porze czasu strefowego. Podstawowe parame- 
try orbit satelitów serii NOAA są następujące [22, 23, 24]: 

średnie wysokość nad Ziemią — 833 km 
okres obiegu — 102 min 

Niektóre parametry orbity ulegają zmianie, co jest związane z oddzia- 
ływaniem na satelitę czynników zewnętrznych takich jak wpływ atmo- 

sfery, oddziaływanie grawitacyjne Księżyca i innych ciał niebieskich. 
Wielkości te mają istotne znaczenie dla. określenia parametrów odbioru 
danych oraz ich lokalizację geograficzną. Dokładne pozycje satelitów dla 
każdej orbity są obliczane w OOPDS. |
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Rys. 1 — Przykładowe trasy przelotów satelitów serii NOAA nad obszarem Eu- 

ropy oraz horyzont radiowy stacji odbiorczej w Krakowie. 

Na pokładzie satelitów serii NOAA znajdują sią następujące przyrzą- 

dy pomiarowe zaawansowanej technologii: AVHRR (Advanced Very High 

Resolution Radiometer), HIRS (High Resolution Infrared Radiation Soun- 

der), MSU (Microwave Sounder Unit), SSU (Stratospheric Sounder Unit), 

TED (Total Energy Detector), MEPED (Medium Energy Proton and Elec- 

tron Detector), HEPAD (High Proton and Alpha Detector). 

Przyrządy te służą do pomiaru zjawisk fizycznych zachodzących na 

powierzchni Ziemi, w otaczającej ją atmosferze a także we Wszechświecie 

[1]. Dane pomiarowe przesyłane są na Ziemię w postaci transmisji sate- 

litarnych: analogowej APT (Analogue Picture Transmission) oraz cyfro- 

wych TOVS (TIROS Operational Vertical Sounder) i HRPT (High Reso- 

lution Picture Transmission).
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Dane rejestrowane z transmisji APT służą do monitoringu pokrywy 
chmur oraz wyznaczania temperatury ich wierzchołków dla potrzeb pro- 
gnozowania pogody. W transmisji satelitarnej HRPT przekazywane są 
między innymi obrazy cyfrowe rejestrowane przez radiometr skanujący 
AVHRR, który rejestruje promieniowanie dochodzące z powierzchni Zie- 
mi i wierzchołków chmur ze zdolnością rozdzielczą 1 km w punkcie pod- 

satelitarnym. Podczas rejestracji promieniowania radiometr AVHRR zmie- 
nia swoje położenie od 55,4 do —45,4” względem kierunku lotu satelity 

co daje pas skanowania o szerokości 2400 km. Radiometr mierzy średnie 

promieniowanie dochodzące z piksela, tzn. najmniejszego rozróżnialnego 
obszaru. W punkcie podsatelitarnym piksel stanowi kwadrat o boku 1 km. 

W czasie skanowania kolejne piksele tworzą linię skaningową, a te tworzą 

obraz satelitarny. Zakresy pomiarowe każdego z kanałów przedstawiono 
w tabeli. 

Tabela 
. | 

Zakresy spektralne promieniowania rejestrowanego przez rediometry AVHRR 

satelitów orbitujących NOAA [3]. 
  

  

Nr kanału Długość fali [um] Fizyczne właściwości promieniowania 

1 0,58 — 0,68 widzialne światło, odbite 

2 0,725— 1,10 bliska podczerwień, odbita 

3 3,55 — 3,93 średnia podczerwień, emitowana 

4 10,30 —11,30 podczerwień, emitowana 

5 11,50 —12,50 podczerwień, emitowana - 

W pierwszych dwóch kanałach radiometru AVHRR rejestrowane jest 
promieniowanie słoneczne odbite od powierzchni Ziemi i chmur. Radio- 
metr mierzy zdolność odbijającą powierzchni (albedo). W pozostałych ka- 

nałach mierzona jest luminancja powierzchni, która jest definiowana jako 
powierzchniowa gęstość natężenia promieniowania w danym kierunku: 

dl 

dS cos @ ©) 
  

gdzie: 
dI — luminancja powierzchni dS 
B — natezenie promieniowania wysylanego przez element powierzchni 

ds 
ф — kąt pomiędzy normalną do dS a kierunkiem promieniowania 

Przedziały widmowe promieniowania rejestrowane w kanałach 3, 4i5 

radiometru znajdują się w tzw. oknach atmosferycznych, tzn. w obsza- 
rach widma promieniowania elektromagnetycznego, dla których atmosfe-
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ra Ziemi jest prawie przeźroczysta. Promieniowanie rejstrowane w trze- 

cim kanale jest silnie zakłócane przez odbite promieniowanie słoneczne 

i dlatego podczas dnia nie może być wykorzystywane do określania włas- 
ności termicznych powierzchni Ziemi. 

Sygnał wyjściowy radiometru AVHRR jest sygnałem cyfrowym, który 

należy skalibrować względem mierzonych wartości luminacji lub albedo. 

"W zakresie podczerwieni pomiary kalibracyjne wykonywane są w czasie 

lotu satelity. Jest to związane ze zmianą parametrów radiometru w czasie 

pracy na orbicie [22]. Dane potrzebne do kalibracji pomiarów w zakresie 

podczerwieni przekazywane są wspólnie z danymi radiometrycznymi. Są 

to pomiary promieniowania źródeł wzorcowych: wewnętrznego źródła pro- 

mieniowania oraz zimnego kosmosu, które są wykonywane przez radio- 

metr AVHRR dla każdej linii skaningowej. Do tych pomiarów dołączone 
są wskazania czterech termometrów mierzących temperaturę wewnętrz- 

nego źródła promieniowania. Temperatura zimnego kosmosu jest równa 
0 K. Współczynniki kalibracyjne dla kanałów 1 i 2 radiometru AVHRR 

są wyznaczane jednorazowo dla każdego satelity. W transmisji HRPT 

przekazywane są także dane pomiarowe innych przyrządów umieszczo- 

nych na pokładzie satelitów serii NOAA, które rejestrują promieniowa- 

nie powierzchni Ziemi, atmosfery oraz chmur w zakresie promieniowania 
widzialnego, podczerwonego i mikrofalowego, i z których mogą być od- 

twarzane pionowe sondaże atmosfery i pomiary koncentracji ozonu. 

Ważnym zagadnieniem przy wykorzystaniu danych satelitarnych do 

badań powierzchni Ziemi jest lokalizacja geograficzna polegająca na wy- 

braniu z transmisji satelitarnej tych danych, które dotyczą wybranego 
punktu geograficznego. W transmisji satelitarnej HRPT przesyłane są da- 

ne czasowe niezbędne do przeprowadzenia lokalizacji, którą wykonuje się 
rozwiązując układ równań opisujących dynamikę układu Ziemia — sate- 

lita [25]. 

Fizyczne podstawy wyznaczania temperatury powierzchni gleb 

Ziemia wraz z otaczającą ją atmosferą może być rozpatrywana jako. 

zamknięty układ fizyczny, tzn. układ wymieniający energię z otoczeniem, 

którym jest Wszechświat — przy równoczesnym braku wymiany materii. 

Jstniejący przepływ materii z otoczenia do układu Ziemia—atmosfera, 

w postaci meteorów i promieniowania kosmicznego jest zaniedbywany 

w porównaniu z masą układu. Źródłem energii dostarczanej do układu 

jest promieniowanie słoneczne. Prawie cała energia jest dostarczana w za- 

kresie od 0,2 um do 4 um widma promieniowania elektromagnetycznego 

[26]. Część promieniowania dochodzącego do układu Ziemia—atmosfera 

powoduje ogrzanie a pozostała część ulega odbiciu lub rozproszeniu
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(rys. 2) [27]. Ogrzany układ staje się źródłem promieniowania termicz- 
nego. Średnia temperatura powierzchni Ziemi wynosi około 285 K. Więk- 
szość promieniowania emitowanego przez powierzchnię Ziemi mieści się 
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(wg. S. Białousz 1978r ) 

Rys. 2 — Promieniowanie słoneczne i własne promieniowanie Ziemi w różnych za- 

kresach spektrum. 

w przedziale od 4 um do 50 um z maksimum w pobliżu 10 ym [28]. Po- 
wierzchnia Ziemi zachowuje się jak ciało szare z emisyjnością w prze- 
dziale od 0,85 do 0,99. Współczynnik emisji, dla danej powierzchni, zmie- 
nia się wraz ze zmianą zawartości wody w glebie, natomiast można uznać, 

że nie zależy on od długości fali promieniowania i temperatury gleby [29]. 
Zależność wypromieniowanej energii od długości fali i temperatury 

dla ciała doskonale czarnego opisuje prawo Plancka: 

  

Cy 1 | 
B(A, T) = —3 с. ~ (2) 

exp| — - - | —1 
AT 

gdzie: 

B(A, T) — luminancja powierzchni ciała doskonale czarnego 

A — długość fali 

T — temperatura w skali Kelwina 

Cy, С› — state
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Luminancję powierzchni,, które nie są ciałami doskonale czarnymi opi- 
suje wzór: 

P(A, T) = #0) ВО, Т) (3) 

"gdzie: 

P(A, T) — luminancja obserwowanej powierzchni 

e(A) — emisyjność obserwowanej powierzchni 

Promieniowanie rejestrowane przez radimetr AVHRR w kanałach 3—5 
"ma charakter promieniowania termicznego i dlatego jest nośnikiem in- 
formacji o temperaturze promieniujących powierzchni, którymi mogą być 
warstwy chmur lub powierzchnia Ziemi. W przypadku całkowitego za- 
chmurzenia radiometr rejestruje promieniowanie wysyłane przez wierz- 
chołki chmur. Zachmurzenie częściowe lub półprzeźroczyste powoduje, 
że do radiometru dociera równocześnie promieniowanie powierzchni Zie- 
mi i chmur. Przy badaniu promieniowania powierzchni Ziemi konieczna 
jest eliminacja tej części promieniowania, której źródłem są chmury. Eli- 
minacja ta polega na selekcji obszarów niezachmurzonych, którą umożli- 
wiają pomiary albedo powierzchni w kanałach 1 i 2 radiometru AVHRR, 
a także poszukiwanie kontrastów termicznych pomiędzy powierzchnią Zie- 
mi a wierzchołkami chmur dla obrazów w podczerwieni -[30, 31]. 

Sygnał rejestrowany przez radiometr AVHRR opisuje wzór: 

A» 

R(T) = | (A) Bia, T) A(A)da (4) 

gdzie: 

R(T) — luminancja mierzona przez radiometr 

A(A) — funkcja odpowiedzi filtrow radiometru 

M1, Ag — zakresy długości fali promieniowania rejestrowanego przez 
radiometr 

W równaniu (4) pominięto wpływ atmosfery na promieniowanie po- 

wirezchni Ziemi, dla której e jest prawie niezależne od A wewnątrz prze- 

działów widma promieniowania elektromagnetycznego rejestrowanego 

przez rediometr AVHRR. Równanie (4) można przekształcić do postaci: 

A, 

R(T) = e | B(A, T) A) dh (5) 
ha 

Równanie (5) suży do wstępnego obliczania temperatury luminancji 

powierzchni Zimei z luminancji rejestrowanej przez satelitę. Jest ona tem- 

peraturowym równoważnikiem rejestrowanej luminancji. Dla szybkiego
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przeliczania zmierzonej luminancji na odpowiadającą jej temperaturę, 

wzór (5) przekształca się do postaci: 

N 

R(T) = e Ż; B(ki, T) Ai Ani (6) 
1=1 

gdzie: 

N — liczba przedziałów, na które podzielono zakres długości fal 

rejestrowanych przez radiometr AVHRR 

Aki — szerokość i-tego przedziału 

Ai — wartość A(X) w centrum i-tego przedziału 

W kanałach termicznej podczerwieni błąd związany z zamianą cat- 

kowania na sumowanie jest mniejszy od poziomu szumów radiometru [32]. 

Poprzednio przedstawiony sposób kalibracji zakłada, że powierzchnia Zie- 

mi emituje promieniowanie jak ciało doskonale czarne. Założenie to jest 

w przybliżeniu prawdziwe dla powierzchni morza. Przy badaniu promie- 

niowania powierzchni lądu konieczne jest uwzględnienie emisyjności e. 

Obecnie w OOPDS prowadzone są prace nad określaniem emisyjności 

powierzchni Ziemi na podstawie danych pomiarowych radiometru AVHRR 

[15]. Polegają one na określeniu związku pomiędzy albedo i znormalizo- 

wanym współczynnikiem roślinności (ZWR) a emisyjnością powierzchni 

lądu. Znormalizowany współczynnik roślinności (indeks wgetacji) defi- 

niuje wzór: 

kanał 2 — kanał 1 

ZIW — Капа! 2 + kanal 1 (7) 
  

gdzie: 

kanałi — dane pomiarowe otrzymywane w i-tym kanale radiometru 

AVHRR (i= 1, 2) 

Eksperymentalne określanie powyższej zależności jest przeprowadzane 

dla wybranych obszarów Polski. 

Promieniowanie termiczne powierzchni Ziemi na drodze do satelity 

przechodzi przez atmosferę, która pochłania jego część, emitując równo- 

cześnie własne promieniowanie. Temperatury luminacji wyznaczone nad 

obszarami niezachmurzonymi są niższe od rzeczywistych temperatur po- 

wierzchni Ziemi. Dla promieniowania rejestrowanego w kanałach 4 i 5 

radiometru AVHRR obniżenie to przyjmuje wartości od dziesiętnych 

części Kelwina, dla powietrza suchego i zimnego, do kilku Kelwinów, dla 

powietrza ciepłego i wilgotnego. W obszarze widma promieniowania elek- 

tromagnetyczngeo:od 10,5 um do 12,5 wm dominującym absorbentem jest 

para wodna. Dla promieniowania rejestrowanego w kanale 3 obniżenie 

temperatury jest mniejsze i osiąga maksymalnie 3K.



Możliwości wykorzystania informacji satelitarnej 11 
  

Pierwsze metody korekcji wpływu atmosfery na promieniowanie po- 
wierzchni Ziemi docierające do satelity wykorzystywały równanie trans- 
feru promieniowania [32]: 

\ 

1 

R(A, T, © = ¢ B(A, Ts) ts(2,0) + | Ва, Тр) тб, р, ©) (8) 
т(^, ©) 

gdzie: 

R(A, T, ©) — luminancja mierzona przez satelitę dla długości falowej 

4 i kąta zenitalnego 0 | 

T — temperatura luminancji 

ВО, Ts) — funkcja Plancka opisująca luminancję powierzchni Ziemi 

e — emisyjność powierzchni 

is(A, ©) — funkcja transmisji atmosfery dla powierzchni Ziemi 

ВО, Tp) — funkcja Plancka opisująca luminancję atmosfery na po- 
ziomie ciśnienia p 

(A, p, O) — funkcja transmisji atmosfery dla poziomu ciśnienia p 

Pierwszy człon równania (8) opisuje promieniowanie powierzchni Zie- 

mi, natomiast drugi wyraz opisuje promieniowanie własne atmosfery. 

Zastosowanie równania (8) wymaga znajomości pionowych profili tempe- 

ratury i wilgotności atmosfery dla każdego punktu powierzchni Ziemi, 

dla którego wyznaczana jest temperatura, co znacznie ogranicza możli- 

wości aplikacyjne metody dla celów operacyjnych [5]. Obecnie do korek- 

cji efektu wpływu atmosfery jest stosowana metoda podwójnego okna 

polegająca na wyznaczaniu tmeperatury z jednoczesnych pomiarów lu- 

minancji w kilku kanałach-oknach atmosfery [33]. Metoda opiera się na 

równaniu transferu promieniowania przy następujących założeniach: 1) 

długości falowe A, i Ap dla różnych, kanałów leżą w oknie atmosferycznym, 

2) absorpcja atmosfery dla jednej długości fali jest nieznacznie większa 
niż dla drugiej, 3) średnia temperatura atmosfery jest jednakowa dla 

obu długości fal. 

Okno atmosferyczne 10,5—12,5 um jest bardzo przydatne do pomia- 

rów radiometrycznych dzięki znajdującemu się w jego zakresie maksi- 

mum promieniowania emitowanego przez powierzchnię Ziemi oraz nie- 

wielkim wpływem atmosfery na to promieniowanie, a także bardzo ma- 

łymi zakłóceniami spowodowanymi odbitym promieniowaniem słonecz- 

nym. Metoda podwójnego okna pozwala określić temperaturę powierzch- 

ni Ziemi jako liniową funkcję temperatury radiacyjnej otrzymywanej 

z pomiarów w kanałach 4 i 5 radiometru AVHRR: 

Ts = T4 + A(T, — Ts) +B (9)



12 L.A. Barański, J. Mrugalski 
  

gdzie: 

Ts — temperatura powierzchni Ziemi 

Ti — temperatura radiacyjna dla i-tego kanału (i = 4,5) 

A,B — współczynniki, których wartości są wyznaczane w OOPDS dla 

różnych typów powierzchni. 

Pomiar wilgotności gleb 

Liczne badania wykazały istnienie liniowej zależności pomiędzy do- 

bową różnicą temperatury gleby AT a jej wilgotnością [34, 35, 36]. Za- 

leżność ta jest różna dla różnych typów gleb. Badania były prowadzone 

dla powierzchniowej warstwy gleb o maksymalnej grubości 4 cm. Zmia- 

na temperatury powierzchni gleby zależy od jej własności fizycznych de- 

terminowanych przez zawartość wody. Inercja cieplna gleby P określa 

przeciwdziałanie gleby dobowym zmianom temperatury powierzchni: 
1 

P=(KC)2 o (10) 

gdzie: 

K — przewodność cieplna gleby 

C — pojemność cieplna gleby 

Większe wartości przewodności cieplnej K i pojemności cieplnej C 

wody niż gruntu powodują wzrost inercji cieplnej gleby ze wzrostem jej 

wilgotności. Zjawisko to można wykorzystać do ilościowego określania 

wilgotności gleb. 

Fizyka określa trzy stany gleby w procesie jej wysychania: 

1) Stan wilgotny — parowanie gleby jest określone przez czynniki me- 

teorologiczne, np. promieniowanie słoneczne, wilgotność i tempe- 

raturę powietrza, 

2) Stan pośredni — przy braku dostatecznej ilości wody w glebie nastę- 

puje zmniejszenie parowania, 

3) Stan suchy — parowanie gleby jest określone przez własności mole-_ 

kularnego przenoszenia wody. 

Badania przeprowadzone dla różnych rodzajów gleb: piaszczystych, 

ilastych, i gliniastych pokazują, że przejście ze stanu wilgotnego do poś- 

redniego oraz przejście ze stanu pośredniego do suchego zawsze odbywa 

się dla tej samej wartości dobowej różnicy temperatury AT (rys. 3) [34]. 

Powyższa właściwość gleb może być wykorzystana do określenia mapy 

procesu wysychania gleb. | 

Przedstawione powyżej zjawiska fizyczne dotyczące zależności pomię- 

dzy wilgotnością gleb a zmianą temperatury powierzchni Ziemi wskazu-
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Rys. 3 — Zależność dobowej różnicy temperatury dla przykładowych typów gleb od 
objętości zawartości wody. 

ją na możliwość określania wilgotności na podstawie danych transmisji 
satelitarnej HRPT. Liniowa zależność pomiędzy wilgotnością gleby a do- 
bową różnicą temperatury jej powierzchni pozwala określić procentową 
„zawartość wody w glebie, która umożliwia wyznaczenie polowej pojem- 
ności wody [37]. 

Określenie znormalizowanego współczynnika roślinności 

ti pokrywy śnieżnej 

Zdolność odbijająca powierzchni zielonych części roślin dla światła 
widzialnego osiąga wartość minimalną dla długości fali w pobliżu 0,65 

um i wzrasta gwałtownie dla bliskiej podczerwieni (rys. 4) [38]. Dla da- 

nych pomiarowych radiometru AVHRR rejestrowanych w kanałach 1i2 

definiowany jest znormalizowany współczynnik roślinności, który określa 

wzór (7). Wartość tego współczynnika odzwierciedla zmiany w biomasie
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Rys. 4 — Zależność zdolności odbijającej powierzchni zielonych części roślin od 

długości fali padającego promieniowania słonecznego. 

roślin. Proces ten jest związany z charakterystyką absorpcji promienio- 

wania widzialnego i bliskiej podczerwieni. Znormalizowany współczyn- 

nik roślinności może być wykorzystywany do określania rozwoju i stanu 

(kondycji) roślinności. 

Pomiary zdolności odbijającej mogą być wykorzystywane do okreś- 

lania pokrywy śnieżnej kraju. Umożliwiają one określanie wielkości ob- 

szaru pokrytego śniegiem bez uwzględniania grubości tej pokrywy. Róż- 

nice w wartości albedo umożliwiają określenie stanu pokrywy śnieżnej. 

Suchy zmrożony śnieg daje inne wartości albedo niż mokry śnieg w 

punkcie topnienia [39]. 

Rejestracja i przetwarzanie danych satelitarnych w IMGW 

Prace badawczo-wdrożeniowe z zakresu odbioru i interpretacji infor- 

macji satelitarnej prowadzone są w Oddziale Krakowskim Instytutu Me- 

teorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie od ponad dwudziestu lat. 

Pierwsze prace mad konstrukcją aparatury elektronicznej do odbioru 

zdjęć z satelitów ESSA i NIMBUS rozpoczęto w 1963 roku. Systematycz- 

ny odbiór zdjęć satelitarnych dla potrzeb IMGW rozpoczęto w kwietniu
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1967 roku. Równolegle z rozwojem technik radiowo-odbiorczych i infor- 
matycznych prowadzone były prace metodyczne do interpretacji danych 
satelitarnych nie tylko dla potrzeb meteorologii ale również dla innych 
dziedzin gospodarki narodowej, będącej w zakresie działalności IMGW. 

W wyniku kilkuletnich prac badawczo-konstrukcyjnych i naukowych 
powstał dobrze wyposażony Ośrodek Odbioru i Przetwarzania Danych 
Satelitarnych (OOPDS). Obecnie OOPDS jset wyposażony w następujące 
stacje odbioru informacji satelitarnej (5, 17, 18, 19, 20, 21, 241: 

— stacja do analogowego zapisu transmisji zdjęć APT z satelitów or- 
bitujących NOAA i METEOR, 

— stacja do odboiru transmisji analogowej obrazów WEFAX przeka- 
zywanej z satelity geostacjonarnego METEOSAT, 

— zestaw odbiorczy i informatyczny do odbioru i przetwarzania in- 
formacji TOVS/TIP z satelitów orbitujących NOAA do monitoringu pio- 
nowego sondażu atmosfery, 

— zestaw odbiorczy i informatyczny do rejestracji i przetwarzania 
transmisji cyfrowej HRPT z satelitów orbitujących NOAA do rejestracji 
obrazów cyfrowych AVHRR oraz pomiaru koncentracji i rozkładu ozonu 
atmosferycznego. 

Wszystkie rejestrowane w OOPDS informacje satelitarne przetwarza- 
ne są za pomocą specjalistycznych systemów informatycznych wykona- 
nych na bazie minikomputerów IBM-PC/AT: 

— System ANALOGSAT przetwarza w czasie rzeczywistym obrazy 
satelitarne APT i WEFAX głównie dla potrzeb synoptycznych Krakow- 
skiego Biura Prognoz IMGW. Uzyskuje się obrazy o rozdzielczości 4 X4 
km w punkcie podsatelitarnym, w palecie kolorów umownych, z których 

odczytywane są temperatury pola chmurowego oraz jego dynamika zmian. 

System dokonuje dowiązania geograficznego i geometrycznego z powierz- 

chnią Ziemi. Umożliwia powiększanie wybranych fragmentów obrazu 

oraz dokonywanie animacji zdjęć celm określania zmian dynamicznych. 

Oblicza także pozycje satelitów z wyprzedzeniem 1 miesiąca. 
System ATMOSAT przetwarza w czasie rzczeywistym cyfrowe infor- 

macje satelitarne TOVS/TIP, z których odtwarzane są: 

— pionowe profile temperatury atmosfery od powierzchni Ziemi aż do 
wysokości ok. 65 km, 

— pionowe profile wilgotności atmosfery od powierzchni Ziemi do wy- 

sokości 15 km, 

— pionowy rozkład koncentracji ozonu atmosferycznego, 

— całkowita zawartość ozonu atmosferycznego. 

System TERRASAT przetwarza w czasie rzeczywistym cyfrowe in- 

formacje HRPT, z których uzyskuje się obrazy powierzchni Ziemi o roz- 

dzielczości 1 X 1 km w punkcie podsatelitarnym, w 5 zakresach spektral-



16 | L.A. Barański, J. Mrugalski 

nych od kanału widzialnego do głębokości podczerwieni. System doko- 

nuje dokładnej lokalizacji geograficznej i korekcji geometrycznej. Umoż- 

liwia wybieranie i powiększanie wybranych fragmnetów powierzchni. Po- 

nadto system: 

— współpracuje z urządzeniami mechaniczno-optycznymi, za pomocą 

których digitalizowane są zdjęcia LANDSAT, SPOT, KOSMOS do dalsze- 
go przetwarzania, | 

— umożliwia dowiązanie geograficzne obrazów AVHRR i korekcję 

geometryczną zdjęć LANDSAT, SPOT, KOSMOS, 

— archiwizuje transmisje HRPT na taśmach magnetycznych. 

Zakończenie 

Ośrodek Odbioru i Przetwarzania Danych Satelitarnych IMGW w Kra- 
kowie posiada stacje odbiorcze i zestawy informatyczne do rejstracji oraz 

przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji satelitarnych, które 

są wykorzystywane dla potrzeb meteorologii, fizyki atmosfery, ochrony 

środowiska, gospodarki wodnej. Informacje te również powinny być wy- 
korzystywane dla potrzeb rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościo- 

wej. Pierwszym etapem prac dla potrzeb rolnictwa jest wykorzystywa- 

nie informacji satelitarnej NOAA do określania temperatury i wilgotnoś- 

ci powierzchni gleb. Informacja ta ma wiele zalet związanych z możli- 

wością ciągłego i jednoczesnego wyznaczania tych parametrów dla całego 
kraju lub wybranych jego fragmentów. Tego typu satelitarne pomiary 

teledetekcyjne NOAA nie są związane z żadnymi kosztami dewizowymi 

w porównaniu z kosztami zakupu obrazów satelitarnych LANDSAT, 

SPOT, KOSMOS. Przy wykorzystywaniu informacji satelitarnej NOAA 

istnieje możliwość określania zmian ewapotranspiracji, współczynnika 

roślinności, jak również stworzenia systemu monitoringu pożarów lasów. 

W OOPDS określa się również bilans promieniowania globalnego i foto- 

syntetycznie czynnego z obrazów satelitarnych NOAA i METEOSAT. 

System satelitarny NOAA ulega ciągłym modyfikacjom. W latach 
90-tych zostanie zwiększona zdolność rozdzielcza przyrządów pomiaro- 

wych do badań powierzchni Ziemi i atmosfery. Będzie wykorzystywane 

równocześnie promieniowanie podczerwone i mikrofalowe. Umożliwi to 

monitoring nie tylko powierzchni gleby, ale także jej wewnętrznej war- 

stwy. Biorąc pod uwagę obecne, a także przyszłe możliwości detekcyjne 

systemu satelitarnego NOAA, wydaje się korzystne zastosowanie tej in- 

formacji w Polsce dla potrzeb rolnictwa i leśnictwa.
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