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Diplomová práce se zabývá možnostmi příjmů dat z meteorologických 
družic. Zaměřuje se na družicové systémy, které jsou využívány pro získávání 
meteorologických dat, způsoby získávání těchto dat, používané formáty pro odesílání 
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uživatelské úrovni. Pro zpracování dat byly využity specializované programy, které 
zpracovávají datové formáty z přijímaného signálu a poskytují výstupy, které lze 
archivovat, případně umožňují automatickou generaci některých výstupů. 

U výsledných snímků byly posouzeny možnosti detekce přívalových srážek a 
ozónové vrstvy s využitím dostupných možností zpracování snímků. Pro vizualizaci 
dat byly vytvořeny internetové stránky, kde jsou pod heslem dostupné výsledky 
zpracování dat. 
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This thesis regards possibilities to obtain data from meteorological satellites. 
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1 Úvod 
Meteorologie a klimatologie jsou vědní obory v různých formách, staré jako 

lidstvo samo. Důvody jejich vzniku byly ryze praktické. Odvíjely se od potřeb 
člověka, který během vývoje stále častěji řídil své kroky v závislosti na klimatických 
či okamžitých povětrnostních podmínkách. Dřívější potřeby, jako např. vyhledávání 
míst vhodných k osídlení, využívání zemědělské půdy nebo vhodné podmínky pro 
lov, jsou dnes doplněny o řadu dalších – moderních potřeb. Mezi tyto potřeby patří 
především bezpečnost, jejíž součástí je i včasné varování před přírodními 
katastrofami, sledování klimatických změn, narušování stavu atmosféry vlivem 
člověka, ale také všeobecná ochrana životního prostředí. Zájem společnosti o klima 
se projevuje nejen v globálním měřítku, ale i v poměru menších územních celků. 

Vývoj posledních desetiletí nasměroval meteorologii a klimatologii 
specifickým směrem, přičemž se rozdělila na mnoho odvětví. Jedním z těchto 
odvětví, kterému se především věnuje tato diplomová práce, je meteorologie 
využívající dálkového průzkumu Země za pomoci vesmírného segmentu. Jedná se o 
meteorologické družice, které z oběžné dráhy monitorují stav zemské atmosféry, ale 
také hydrosféry. Pozemním střediskům pak poskytují snímky v několika spektrálních 
kanálech, které je možné využít pro různé studie. 

Z praktických důvodů zde budu používat termín „snímky“, i když se 
z odborného hlediska jedná o „záznamy“, jelikož data nevznikají v jeden okamžik, 
ale postupným skenováním povrchu v řádcích. 

První snímky zemského povrchu, pořízené pro meteorologické účely, byly 
zaznamenány již v padesátých letech 20. století. Data byla zaznamenávána na film, 
který byl poté odeslán k Zemi. Rozvoj družicových technologií v současnosti dospěl 
do fáze, kdy lze meteorologické snímky, zaznamenané přístroji umístěnými na 
palubě družic, získávat v reálném čase. Tento pokrok znamená jednak efektnější 
způsob pořizování snímků, lepší časové rozlišení snímků a díky velmi přesným 
optickým částem také lepší prostorové rozlišení snímků. 

Celému procesu, tedy získávání snímků v reálném čase, se budu věnovat 
v následující práci. Pokusím se o jakýsi přehled dostupných technologií, tedy 
systémů, které jsou pro meteorologické družice využívány. Dále se v práci budu 
věnovat základnímu stavebnímu kameni, který představují data. Zejména jejich 
způsob získávání, používané formáty a struktura, do které se člení. Neméně důležitou 
částí jsou pak způsoby šíření dat k uživatelům a prostředky pro jejich úpravu a 
zpracování. 

V práci se budu věnovat i některým možným výstupům, které lze s využitím 
vhodných metod získat. Je třeba říci, že družicová meteorologie je pouze jednou 
z částí celého systému meteorologie a není tedy zcela nezávislá na ostatních 
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používaných metodách. Sledování meteorologických jevů a zejména jejich popis je 
velmi složitou vědeckou disciplínou, při které je třeba využít složité matematické 
modely, abychom získali relevantní výsledky s dobrou přesností. Metody využívané 
při pozemním monitorování meteorologických jevů se tak mohou částečně zpřesnit 
díky družicové meteorologii. Družicové snímky se tedy při zpracování porovnávají 
např. s radarovými snímky nebo daty srážkoměrných stanic. 
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2 Cíl 
První snímky zemského povrchu, pořízené pro meteorologické účely, byly 

zaznamenány již v padesátých letech 20. století. Data byla zaznamenávána na film, 
který byl poté odeslán k Zemi. Rozvoj družicových technologií v současnosti dospěl 
do fáze, kdy lze meteorologické snímky, zaznamenané přístroji umístěnými na 
palubě družice, získávat v reálném čase. To znamená především efektnější způsob 
pořizování snímků, lepší časové rozlišení snímků a díky velmi přesným optickým 
částem také lepší prostorové rozlišení snímků. 

V této práci se zaměřím na data, která je možné z družic přijímat a na 
způsoby zpracování těchto dat. Data nabízí mnoho způsobů využití, které by bylo 
možné popsat v samostatné práci. Proto se budu věnovat jen dvěma metodám. První 
metoda se bude věnovat rozlišení přívalových srážek, což má praktické využití 
především pro ochranu majetku či zdraví. Druhá metoda se zabývá detekcí 
ozonových děr na družicovém snímku. Využití této metody bude především 
v ochraně před nebezpečným UV zářením, které roste s klesající koncentrací ozónu. 

Práce má za cíl popsat jednotlivé kroky vedoucí od výběru zařízení, až po 
popis metod, které lze využít při zpracování dat. Prvním krokem, na kterém bude 
záviset celý zbytek práce, bude vybrat z nabídky vhodné přijímače schopné 
zpracovávat signály z meteorologických družic. 

Dalším krokem, nezbytným pro stanovení metod použitých při zpracování 
dat, je seznámení se s dostupnými daty. Zejména se budu zajímat o strukturu dat, 
tedy jakým způsobem se data ukládají a jaké formáty obsahují. Z těchto informací 
jsem zjistil jaká data bude možné po zpracování odstraňovat a jaké se budou 
archivovat pro potřeby dalších prací. 

Součástí práce bude navržení způsobu dynamické geovizualizace dat 
z meteorologických družic prostřednictvím internetových stránek. Návrh by měl 
obsahovat podobu stránek s popsanými principy aktualizace dat a zabezpečení. 

Na základě získaných dat posoudím dostupné možnosti detekce přívalových 
srážek a ozónových děr. Vhodné metody budou následně použity pro tvorbu výstupů, 
kde budou graficky zvýrazněny hledané jevy. 

Pro zobrazení získaných snímků budou, dle návrhu, vytvořeny internetové 
stránky, kde bude možné zobrazit snímky případně animace znázorňující poslední 
vývoj. Propojením s daty z meteostanic budou internetové stránky poskytovat 
informace o aktuálním stavu počasí. 

Data, která tímto způsobem získáme, budou sloužit jako zdroj snímků, na 
jejichž základě bude možné odhadovat vývoj počasí pro následující hodiny a 
společně s lokální meteostanicí, tak bude možné lokálně monitorovat počasí. 
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3 Systémy meteorologických družic 

3.1 NOAA 
Družice NOAA jsou nazvány podle zkratky jejich provozovatele, kterým je 

americká Národní oceánská a atmosférická agentura. Provozovány jsou polární i 
geostacionární družice. Geostacionární družice snímají především oblast Ameriky a 
Tichého oceánu. 

3.1.1 Polární družice NOAA 
Polární družice jsou specifické tím, že oblétávají zemský povrch, přičemž se 

pohybují v blízkosti zemských pólů. Polární dráhy mají inklinaci k rovině rovníku asi 
98°. Dráha je héliosynchronní, což znamená, že se družice pohybuje každý den, ve 
stejnou dobu, nad stejnou zeměpisnou šířkou. Výhodou polárních družic je výška 
přibližně 850 km. Tato výška umožňuje snímat povrch s lepším prostorovým 
rozlišením než geostacionární družice. Protože družice musí překonávat gravitační 
sílu, která je v této vzdálenosti poměrně velká, pohybuje se družice značnou 
rychlostí. Jeden oblet tak trvá asi 100 minut. [11] 

Družice nesou na palubě několik přístrojů. Nejdůležitějším z nich je 
radiometr AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), v současné době 
verze AVHRR/3, který poskytuje data v šesti kanálech. Využívané vlnové délky 
jednotlivých kanálů jsou popsány v následující tabulce: 

KANÁL VLNOVÁ DÉLKA (µm) OBLAST SPEKTRA 
1 0.58 - 0.68  červená oblast spektra 
2 0.725 - 1.0  blízké IR 

3A 1.58 - 1.64  IR 
3B 3.55 - 3.93  IR, resp. tepelné záření 
4 10.3 - 11.3  tepelné záření 
5 11.5 - 12.5  tepelné záření 

Tab. 1 Kanály radiometru AVHRR/3 

Kanály 1, 2 a 3A pracují na základě slunečního záření, které se odráží od 
zemského povrchu. Kanál 3B je smíšený, zachytává tedy jak odražené sluneční 
záření, tak i tepelné záření zemského povrchu. Kanály 4 a 5 snímají tepelné záření 
zemského povrchu. Prostorové rozlišení je v nadiru  1,1 km, pro okraj snímaného 
pásu území přibližně 2,5 x 5 km. Data z jednotlivých kanálů zpracovává radiometr 
v desetibitovém tvaru (tj. 210), což umožňuje v každém kanálu AVHRR rozlišit až 
1024 úrovní signálu. Vzniká tak poměrně velké množství dat a není tedy možné 
přenést data všech šesti kanálů najednou. Proto se využívá střídání kanálů 3A a 3B. 
Ve dne je přijímán signál 3A a v noci signál 3B. [11] 
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Snímaný pás je široký přibližně 3000 km. Data se odesílají k uživatelům 
v reálném čase. Nad neobydlenými oblastmi družice data zaznamenává. Záznam je 
pak odeslán na příkaz řídícího střediska, kde jsou data archivována a připravena pro 
následné využití. Data v reálném čase a plném rozlišení je tedy možné získat pouze 
v době přímé dohlednosti družice. Doba přeletu se pohybuje okolo dvanácti minut. 
Čím je přelet západnější nebo východnější od místa záznamu, tím je doba viditelnosti 
družice kratší.  

Pokud je systém polárních družic kompletní, jsou v provozu vždy dvě 
primární družice, jejichž roviny oběžných drah jsou vůči sobě stočeny o 90 stupňů. 
Tím je zajištěno snímání libovolného místa na Zemi alespoň čtyřikrát za den. V 
současnosti jsou jimi NOAA 17 a NOAA 18. Starší družice slouží jako záložní. Čím 
je přijímací stanice blíže k pólům, tím více přeletů může zachytit. Zároveň je větší 
překryv jednotlivých přeletů. Naopak na rovníku na sebe okraje jednotlivých přeletů 
právě navazují. [11] 

Provozovatel NOAA poskytuje data zcela bezplatně. Pro příjem dat lze využít 
jen vhodný přijímač, případně anténa s potřebným zařízením. 

Data v Level 1B formátu z různých částí světa je možné získat bezplatně 
např. ze systému CLASS (Comprehensive Large Array-data Stewardship System) 
organizace NOAA. 

Dalšími důležitými přístroji pro meteorologii jsou přístroje TOVS (TIROS 
Operational Vertical Sounder). Tyto přístroje poskytují informace o vertikálním 
profilu (nebo o celkovém množství) některých meteorologických veličin či prvků 
(teplota, vlhkost, celkové množství ozonu, aj.) a doplňují tak informace z radiometru 
AVHRR. [15] 

3.1.2 Geostacionární družice NOAA (GOES) 
Geostacionární družice NOAA (GOES) poskytují nepřetržité monitorování, 

důležité pro meteorologické analýzy. Družice jsou umístěny nad rovníkem. Dráha 
jejich obletu je geosynchronní, neboli shodná s úhlovou rychlostí otáčení Země. To 
znamená, že z pohledu ze Země je družice stále na stejném místě. Geosynchronní 
oblet je pro družice možný ve výšce okolo 35 800 km, kde je tedy odstředivá síla 
rovna gravitační, proto družice neodlétne mimo oběžnou dráhu Země ani nespadne 
na zem. Kromě toho tato vzdálenost umožňuje snímání zemského povrchu v tzv. 
fuldisku, neboli zobrazuje celou polokouli od severu až k jihu. [17] 

Protože je družice fixována stále na stejném místě, zajišťuje nepřetržité bdění 
nad atmosférickými jevy, které mohou vést např. ke vzniku tornád, krupobití, 
hurikánů apod. Pokud GOES družice zachytí podmínky vedoucí k těmto jevům, 
mohou dále monitorovat jejich vývoj a směr jejich šíření. Získaná data 
z geostacionárních družic jsou také využívána k odhadům množství srážek během 
bouří a slouží tak pro včasné varování před povodněmi z vydatných dešťů, ale také 
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při jarním tání sněhu. Družice mohou také detekovat ledovcová pole a mapovat tak 
pohyb mořských nebo jezerních ledovců. [17] 

Radiometr družic GOES obsahuje pět kanálů. Jeden kanál je v oblasti 
viditelného záření, další čtyři v infračervené oblasti. Jednotlivé kanály 
zaznamenávají sluneční záření odražené od zemského povrchu, resp. záření vyzářené 
zemským povrchem. Vlnové délky jednotlivých kanálů jsou zobrazeny v následující 
tabulce. [19] 

KANÁL VLNOVÁ DÉLKA (µm) OBLAST SPEKTRA ROZLIŠENÍ (km) 
1 0.55 - 0.75 Viditelná oblast 1 
2 3.8 - 4.0 IR 4 
3 6.5 - 7.0 IR 8 
4 10.2 - 11.2 IR 4 
5 11.5 - 12.5 IR 4 

Tab. 2 Kanály GOES družic 

Radiometr využívá dvouosého otočného zrcátka ve spojení s Cassegrainovo 
teleskopem. Cassegrainův teleskop přibližuje obraz pomocí konvexních zrcátek. Na 
prvním zrcátku dojde k převrácení obrazu, proto je zde druhé zrcátko, které obraz 
otočí zpět do správného zobrazení. [18] 

Radiometr umožňuje současně zaznamenávat multispektrální data na ploše 
8 km ve směru severojižním a 20 stupňů podél východozápadního směru za sekundu. 
Takto je schopný zaznamenat území 3000x3000 km nad USA za pouhých 41 sekund. 
Skenování sekvence probíhá ve směru od východu k západu krokově, od severu 
k jihu a zpět od západu k východu, až do vytvoření konečného záznamu. Radiometr 
je tvořen elektronickou částí, zdrojem a modulem se senzory. Modul se senzory 
obsahuje teleskop, snímací zařízení a detektory přimontované k základní desce mimo 
hlavní konstrukci družice, společně se štíty a mřížkou, určenou pro tepelnou 
kontrolu. Elektronický modul s množstvím obvodů zajišťuje vykonávání příkazů, 
kontrolu systému a zpracování signálu. Také slouží jako konstrukce pro připevnění a 
propojení elektronických desek odvádějících teplo. Zdrojový modul obsahuje 
konvertory, pojistky a regulátor výkonu pro paralelní propojení s elektrickým 
podsystémem družice. Elektronické a napájecí moduly jsou umístěny uvnitř hlavní 
konstrukce družice. [19] 
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Obr. 1 Radiometr na družicích GOES [19; přeloženo do češtiny] 

Rychlost snímání celé polokoule (full disc) je maximálně 26 minut. Přesnost 
ve viditelné oblasti je udávána do 5 % maximálního ozáření, v oblasti IR je přesnost 
udávána jasovou teplotou, která je lepší než 1 K. [19] 

3.2 EUMETSAT 
V současné době využívá EUMETSAT pět družic. Čtyři z nich jsou družice 

geostacionární (Meteosat) a jedna polární (MetOp). Nyní jsou v provozu dvě 
generace geostacionárních družic. Na rok 2015 se počítá se startem první družice 
třetí generace. 

3.2.1 Družice Meteosat první generace 
Družice Meteosat první generace sestávají z družic Meteosat 1 až Meteosat 7, 

z nichž se jsou v současnosti v provozu jen poslední dvě (Meteosat 6 a 7). 
Meteosat 7, je od roku 2006 umístěn nad Indickým oceánem, na pozici 57,5° 
východní délky, kde zaujímá místo po Meteosatu 5přesunut. Přesunut sem byl 
z nultého poledníku. Přesun se uskutečnil z důvodu uvolnění pozice pro satelity 
druhé generace. Zálohou této družice je Meteosat 6, který je na pozici 67,5°východní 
délky.[20] 

Družice Meteosat patří do skupiny družic geostacionárních. Družice Meteosat 
obíhají Zemi ve výšce necelých 36 tisíc kilometrů v rovině zemského rovníku jednou 
za 24 hodin. Stabilizace na oběžné dráze je zajištěna rotací kolem vlastní osy 
o rychlosti 100 otáček za minutu. 

Hlavním zařízením družic první generace je skenující radiometr MVIRI. 
Radiometr poskytuje data ve třech kanálech a to v oblasti viditelného (VIS) a 
infračerveného (IR) pásma a z pásma vodní páry. Pásmo vodní páry (WV) je také 
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infračervené pásmo s tím, že na těchto vlnových délkách dochází k absorpci záření 
vodní parou. Kanály radiometru MVIRI jsou popsány v následující tabulce. [20] 

VIS viditelné pásmo 0.4 až 1.0 mikrometru 

IR tepelné pásmo 10.5 až 12.5 mikrometru 

WV pásmo absorpce vodní parou 5.7 až 7.1 mikrometru 
Tab. 3 Kanály radiometru MVIRI [12] 

Radiometr pracuje s nejlepším rozlišením 2,5 km ve viditelném pásmu, 
V případě kanálů IR a WV je rozlišení v nadiru 5 km. Rozlišení se zhoršuje směrem 
k okrajům snímku, což je způsobeno šikmým pohledem a zakulacením Země. Pro 
oblast Evropy je rozlišení přibližně 6x9 km pro WV a IR kanály a 3x4,5 km pro VIS 
kanál. [12] 

Družice snímá zemský disk postupně od jihu k severu každých třicet minut, 
snímku je pak přiřazen čas nejbližší následující 30., resp. 60. minuty. Všechna 
obrazová data jsou nejprve předána k předzpracování do centra v Darmstadtu, odkud 
jsou opět přes Meteosat vysílána podle pevného rozvrhu koncovým uživatelům. Pro 
distribuci se používá jednak digitální přenos HRI pro přijímací stanice kategorie 
PDUS (Primary Data User´s Station) a analogový přenos WEFAX pro přijímací 
stanice kategorie SDUS (Secondary Data User´s Station). Oba typy přenosu probíhají 
v pásmu 1,7 GHz. Digitální data (HRI) jsou přenášena v plné kvalitě, v podstatě jsou 
totožná s daty naměřenými družicí. Analogová data (WEFAX), vysílaná ve formě 
amplitudově modulovaného signálu, mohou být silně ovlivněna kvalitou přenosu a 
jsou proto nevhodná pro jakékoliv kvantitativní využití. Formáty využívané při 
přenosu družicemi Meteosat jsou popsány v kapitole 4.3. [20, 12] 

Data  pro stanice kategorie PDUS jsou odesílána v kódované podobě. 
Uživatelé jsou tak odkázáni na příjem licencovaného signálu z EUMETSATu. Příjem 
dat WEFAX stanicemi SDUS není nijak omezován a je bezplatný. 

Ve srovnání s družicemi NOAA mají družice Meteosat první generace 
jedinou nevýhodu, kterou je horší prostorové rozlišení a menší počet spektrálních 
kanálů. Nespornou výhodou je ale frekvence snímání. Zemský povrch je snímán 
každých 30 minut, což umožňuje využívat data pro sledování dynamiky 
atmosférických procesů jako je pohyb a vývoj frontálních systémů, bouřkových 
oblačností nebo tropických cyklónů. 

Meteosat sbírá a předává meteorologické údaje, naměřené automatickými 
stanicemi a bójemi, a poskytuje zpracované informace z několika význačných 
meteorologických center především letištím a službám, kde je třeba pravidelné 
zásobení kvalitními meteorologickými informacemi. [12] 
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3.2.2 Družice Meteosat druhé generace (MSG) 
V praxi se setkáváme s dvojím označováním těchto družic, např. označení 

MSG 2 a Meteosat 9 je rovnocenné a identifikuje stejnou družici.  

Meteosaty druhé generace by měly být celkem čtyři (MSG 1 až MSG 4). 
Poslední Meteosat druhé generace by měl být vypuštěn na oběžnou dráhu v roce 
2013. Další družice již bude patřit do třetí generace, vypuštěna by měla být kolem 
roku 2015. V současnosti probíhá specifikace požadavků na MTG. [20] 

Družice MSG vycházejí ze stejného konceptu jako Meteosaty první generace. 
Charakteristickou pro obě generace těchto družic je jejich výška přeletu a stabilizace 
na oběžné dráze pomocí rotace. Oba typy družic rotují rychlostí 100 obrátek za 
minutu, rotace družic je rovněž využita i pro mechanizmus snímkování. Pro třetí 
generaci se však, z důvodu využití možnosti umístění více přístrojů, počítá 
s gyroskopickou stabilizací na oběžné dráze jako je tomu u polárních družic NOAA a 
MetOp. [13] 

Družic MSG mají tvar válce o průměru 3,7 m a výšce 3,8 m. Hmotnost 
družice, při uvedení na oběžnou dráhu, přesahuje 2 t. Téměř polovina hmotnosti je 
palivo s okysličovadlem. Další velkou část představuje hlavní přístroj družice, 
radiometr SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager). Jeho hmotnost 
je přibližně 260 kg. Družice dále disponuje slunečními panely, které mohou dodávat 
až 600 W. Předpokládaná životnost družice je 7 let. Vychází se z odhadu spotřeby 
paliva během provozu, proto je možné, že družice bude na oběžné dráze mnohem 
déle. [13, 20] 

Okolní vlivy způsobují malé vychýlení z dráhy, které je srovnáváno na příkaz 
z řídícího centra. Družice se pomocí pohonu vrátí zpět na svou dráhu. Drobné 
odchylky v zobrazení jsou odstraňovány během primární úpravy v Darmstadtu. 

Radiometr SEVIRI poskytuje snímky v 11 úzkopásmových spektrálních 
kanálech a jednom širokopásmovém HRV (High Resolution Visible) s vysokým 
rozlišením. Radiometr je umístěn v ose družice. Optická soustava se skládá ze 
skenovacího zrcadla, umístěného pod úhlem 45 stupňů, které je možné vychylovat 
z této základní polohy v rozsahu 5,5 stupně na každou stranu a dále z primárního, 
sekundárního a terciálního zrcadla. V ohniskové rovině jsou umístěna detekční čidla 
pro jednotlivé spektrální kanály. Detektory pro infračervenou oblast spektra je nutné 
chladit až na teplotu 95 K. Radiometr snímá povrch přes boční průzor na družici. 
Mezi průzorem a radiometrem je skenovací zrcátko, odrážející záření. Během jedné 
otáčky je zaznamenán jeden řádek v každém kanálu. V době, kdy je průzor odvrácen 
od zemského povrchu, se zrcátko pootočí a při další otočce je tak zaznamenán další 
řádek. Umístění více čidel pro každý spektrální kanál umožňuje zkrátit dobu snímání. 
V kanále HRV je jich dvanáct, v ostatních tři. Čidla jsou rozdělena do několika 
celků, záření je v ohniskové rovině pomocí zrcadel rozděleno do několika svazků a 
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vedeno k jednotlivým skupinám čidel. Skenování probíhá od jižního pólu Země 
k severnímu. Snímek je vytvořen za 15 minut, což umožňuje ještě lepší časové 
rozlišení než družice první generace. Pro vznik snímku s rozlišením 3712x3712 
pixelů je třeba 1250 otáček družice. Snímek v HRV má rozlišení 5568x11136 pixelů. 
Díky tomuto množství dat je přenášeno, směrem k řídícímu centru, 3,2 MBit/s. 
Přehled vlnových délek, využívaných pro jednotlivé kanály, jsou popsány 
v následující tabulce. [5, 21] 

KANÁL VLNOVÁ DÉLKA (µm) ZKRATKA OBLAST SPEKTRA 
1 0.6 VIS Viditelné pásmo 
2 0.8 VIS Viditelné pásmo 
3 1.6 IR Infračervené pásmo 
4 3.9 IR Infračervené pásmo 
5 6.2 WV Pásmo vodní páry 
6 7.3 WV Pásmo vodní páry 
7 8.7 IR Infračervené pásmo 
8 9.7 IR Infračervené pásmo 
9 10.8 IR Infračervené pásmo 
10 12.0 IR Infračervené pásmo 
11 13.4 IR Infračervené pásmo 
12 0.6 - 0.8 HRV Vysoké rozlišení VIS 

Tab. 4 Kanály MSG 

Dalšími přístroji na palubě jsou MCP (Mission Communication Payload), 
který tvoří telemetrickou, komunikační a řídící část družice. GERB (Geostationary 
Earth Radiation Budget) je přístroj určený k měření celkového záření na horní 
hranici atmosféry. Jsou tak získávány údaje důležité pro monitorování klimatu a 
klimatických změn. Posledním přístrojem je S&R (Search and Rescue Transponder), 
který slouží pro sběr nouzových signálů z okolí družice. Geostacionární družice jsou 
omezeny množstvím paliva, proto se při startu využívá místo, ze kterého bude let nad 
rovník, co možná nejkratší. Meteosaty startují ze základny Kourou ve Francouzské 
Guayaně pomocí raket Ariane. [13] 

3.2.3 Družice MetOp 
Družice MetOp jsou evropské polární družice. V současné době je na oběžné 

dráze první ze tří plánovaných družic. Plný provoz byl zahájen téměř sedm měsíců 
po startu, v květnu 2007. Polární družice MetOp vycházejí ze spolupráce 
EUETSATu a americké agentury NOAA. Z této spolupráce také vyplývá řada 
vlastností, která je od polárních družic NOAA převzata. Mezi tyto vlastnosti patří i 
výška, doba obletu a posun dráhy mezi jednotlivými oblety. Kromě těchto vlastností 
mají družice společné i některé vybavení. Nejdůležitějším přístrojem je radiometr 
AVHRR. Jeho parametry jsou popsány v kapitole 3.1.1. [20] 
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Družice nese na palubě i další přístroje, využívané pro další měření. Jedním 
z nich je IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer). Jedná se o přístroj 
poskytující vertikální profily teploty v troposféře a spodní části stratosféry a profily 
vlhkosti v troposféře. GOME-2 (Global Ozone Monitoring Experiment) je přístroj, 
který poskytuje data o celkovém ozónu a dalších složek atmosféry, např. NO2 nebo 
vodní páry. MHS (Microwave Humidity Sounder) snímá mikrovlnné záření a 
shromažďuje tak data o vlhkosti v různých hladinách atmosféry. Používá se pro 
odhady obsahu srážkové vody v oblačnosti. Umožňuje měření i v neprostupných 
oblastech jako jsou např. tropické deštné pralesy. Přístroj ASCAT (Advanced Scatter 
Meter) poskytuje data důležitá při monitorování mořského ledu, půdní vlhkosti, 
kvality sněhu. GRAS (GNSS radio occultation Receiver for Atmospheric Sounding) 
je přístroj využívající GPS (Global Position System) ve spojení s měřením zvrstvení 
atmosféry. Jedná se zejména o profil teploty a vlhkosti. Denně poskytuje více jak 500 
atmosférických profilů, které se využívají při tvorbě numerických modelů. Navíc 
tento přístroj zajišťuje navigaci družic MetOp. Přístroje AMSU-A1 (Advanced 
Microwave Sounding Units) a AMSU-A2 měří odrazivost v mikrovlnném spektru 
záření a společně přístrojem HIRS (High Resolution Infrared Sounder) se využívá 
k výpočtům profilů teploty a vlhkosti od povrchu Země až do horní vrstvy 
stratosféry. Tato data jsou využívána k měření srážek a vlastností prachu, sněhové 
pokrývky, oceánského ledu a půdní vlhkosti. Výše zmíněný přístroj HIRS/4 měří ve 
dvaceti kanálech v oblasti infračerveného záření. Vedle již vyjmenovaných 
společných výsledků se přístroj využívá na měření teploty povrchu oceánů, 
atmosférického ozónu, srážkové vody, výšky a pokrytí oblačností a také při určování 
albeda. Další přístroje již slouží k jiným účelům než je meteorologie. Jedná se o A-
DCS (Advanced Data Collection System), který slouží k přenosu naměřených dat 
z nepřístupných míst pořízení do místa zpracování. Přístroje SEM-2 se zabývá 
kosmickým počasím. Přístroje SARP-3 a SARR jsou využívány pro bezpečnostní 
resp. záchranné účely. Jedná se o příjem a předání signálů lodí či letadel v nouzi. 

Systém polárních družic počítá se spoluprácí družic NOAA a MetOp. 
Využívají se dvě družice, jejichž roviny oběžných drah jsou na sebe kolmé. V praxi 
to bude znamenat lepší časové rozlišení. Každé místo na Zemi bude snímáno až 
čtyřikrát za den. První polární družice odstartovala na oběžnou dráhu z kosmodromu 
Bajkonur v Kazachstánu. [14, 20] 
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3.3 Data meteorologických družic 
Z hlediska využití informací, je důležité znát formáty dat a způsoby jejich 

šíření k uživateli. Data jednotlivých družic se liší právě formátem a strukturou dat. 
Každý vytvářený formát má své specifické využití, které často vyžaduje 
specializovaný software pro úpravu a zpracování. Použitý formát může, vzhledem 
k typu přenosu dat, v konečném důsledku výrazně ovlivnit kvalitu a tím i 
použitelnost dat výstupů. 

3.3.1 Data APT (WEFAX) a HRPT polárních družic NOAA 
Data z družice NOAA je možné získat dvěma způsoby. První možností je 

přenos dat pomocí analogového signálu, druhá je příjem digitálního signálu. Oba 
signály je možné přijímat přímo z družice bez předešlé úpravy za předpokladu, že je 
družice v dosahu antény. 

Družice během svého letu snímá každou sekundu šest obrazových řádek 
zemského povrchu. Jeden řádek tvoří 2048 pixelů. V každém pixelu jsou data 
reprezentována pro každý z pěti přenášených kanálů desetibitovou hodnotou. 
Vznikají digitální data, která družice vysílá v reálném čase přímo k uživateli. Během 
přenosu může uživatel, během přeletu zachytit téměř 130 MB. Data v digitální 
podobě (HRPT) jsou modulována na nosnou vlnu 1,7 GHz a vysílána k uživateli. 
Systém družice zaznamenává na palubě všechna získaná data do formátu GAC 
(Global Area Coverage), případně vybraná území ve formátu LAC (Local Area 
Coverage). LAC formát má díky nesnížené kvalitě lepší rozlišení (1,5 km). Jedná se 
stejná data jako poskytuje radiometr bez zhoršeného rozlišení. O tom, která místa 
budou ukládána ve formátu LAC, rozhoduje řídící středisko. Jde např. o místa, která 
jsou sledována pro klimatické studie vyžadující vysoké rozlišení. Formát GAC 
obsahuje data s rozlišením 4 km, kterého se dosahuje umělým snížením kvality 
z důvodu snížení objemu dat. Všechna zaznamenaná data jsou připravena k odeslání 
na vyžádaní z řídícího centra. Tento způsob se využívá zejména v případě snímání 
velkého nepřístupného nebo neobydleného území, kde není možný přímý příjem 
snímaných dat. [11, 22] 
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Obr. 2 Systém přenosu dat z družic NOAA na EUMETCast [25] 

V případě APT (Automatic Picture Transmission) se využívají stejné nástroje 
snímkování jako u HRPT, ale kvalita dat se uměle zhoršuje, navíc se pro přenos 
využívají pouze dva kanály. Jeden ve viditelném spektru, druhý v infračervené 
oblasti. Data se modulují na subnosnou vlnu 2400 Hz. Vzniká tak AM signál, který 
se dále moduluje na nosnou FM vlnu o frekvenci 137 – 138 MHz. Družice mají 
přiděleny frekvence z tohoto intervalu tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení. 

Transformace dat probíhá tak, že dva ze šesti spektrálních kanálů radiometru 
AVHRR jsou multiplexovány. Kanál A se získá z jednoho spektrálního kanálu 
prvního snímaného řádku radiometru a kanál B z dalšího spektrálního kanálu 
druhého snímaného řádku radiometru. Třetí snímaný řádek je z APT vynechán a celý 
proces se opakuje. Dva užívané kanály AVHRR jsou identifikovány v denní TBUS 
zprávě (NOAA APT Predict Bulletin) a jsou poté klasifikovány podle času a polohy 
na orbitu. Identifikace kanálu je obsažena ve snímku. Každý kanál (A i B) obsahuje 
16 dílů. Každý díl je složen z osmi za sebou následujících obrazových řádků. Díly 1 
až 14 jsou identické na snímcích z obou kanálů. Jen díly 15 (zpětná hodnota 
skenování, když některý IR radiometr hledá zdroj záření) a 16 (identifikace kanálu) 
jsou odlišné na kanálu A a B. Díl identifikující kanál je odlišný u různých sérií družic 
NOAA KLM a NOAA-N. Je zde šest možných kanálů 1, 2, 3A, 3B, 4, nebo 5. Index 
modulace dílu 16 je rovný jednomu z prvních šesti dílů stupnice šedi. Díl 3 
koresponduje s kanálem 3A, zatímco díl 6 koresponduje s kanálem 3B. Všechna 
ostatní čísla kanálu jsou stejná jako čísla dílu stupnice šedi. [22] 
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Obr. 3 Formát systému APT [22] 

Analogový signál APT je neustále přenášen v reálném čase na pozemní 
stanice, které jsou v dosahu. 

3.3.2 EUMETCast 
EUMETCast je založený na systému klient/server. Na jedné straně je 

odesílací stanice EUMETCastu a na druhé individuální přijímací stanice uživatelů. 
Soubory jsou odesílány přes vyhrazený komunikační kanál, z řídícího střediska 
EUMETSATu, na odesílací zařízení. Tyto soubory jsou zakódovány a přenášeny na 
geostacionární družici Hot Bird 6. Odsud jsou dále přenášeny přímo k přijímacím 
stanicím nebo pomocí dalších družic šířeny dále. Každá přijímací stanice dekóduje 
signál a přetváří data podle definovaného adresáře a názvu souboru. Formát dat 
používaný pro stanice licencovaného signálu PDUS je popsán v tabulce: 

FORMÁT POPIS 
AI, AV, AW Celý disk v kanálech IR, VIS a WV 
BI, BV, BW Oblast Evropy, severní Afriky a severního Atlantiku 
XI, XV Snímky z amerických družic GOES a japonského GMS 

Tab. 5 Data HRI pro stanice PDUS 

Jednotlivé přijímací stanice mohou přijímat libovolnou kombinaci služeb 
poskytovanou EUMETCastem. Data, která jsou tímto způsobem přijímána, jsou 
omezena licencí EUMETSATU. 

Systém využívá pro přenos video formát s kódováním DVB/MPEG-2 
založený na přenosu paketů. Celý systém zahrnuje jednotlivé složky od snímací 
meteorologické družice, přes řídící středisko upravující data, dále systém pozemních 
středisek doplněných přenosovými družicemi, až po konečné přijímací zařízení 
uživatelů. V řídícím středisku jsou přijímána data od všech poskytovatelů. Doplňují 
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se o zeměpisnou síť, obrysy kontinentů a hranice států. Poté se data převádějí do 
DVB (Digital Video Broadcasting) formátu. Dále jsou data odesílána zpět na družici, 
tentokrát na komerční televizní družici HotBird 6, odkud jsou data šířena 
prostřednictvím video signálu k uživatelským přijímacím stanicím. Přenos z družice 
HotBird 6 probíhá pouze jedním směrem. [7] 

Celý systém je graficky znázorněn na následujícím obrázku. V levé části jsou 
data od všech poskytovatelů, která se shromažďují v řídícím středisku a jsou dále 
šířena. 

 
Obr. 4 Systém EUMETCast pro přenos dat [7] 

EUMETCast využívá pro šíření dat T-Systems GmbH založeném na systému 
klient/server vyvinutým Tellitecem. Systém přijímá a vysílá DVB signál z jedné 
družice a přenáší jej, bez rozbalování DVB paketů, na jinou družici. Telespazio 
provozuje tuto službu EUMETCastu pro Afriku z pozemního střediska v italském 
Fucinu a Globecast provozuje stejnou službu EUMETCastu pro Jižní Ameriku 
z pozemního střediska ve Francii (Paříž). [7] 

Systém EUMETCast umožňuje odesílání souborů přímo k jednomu uživateli 
nebo celým skupinám, proto probíhá kontrola bezpečnosti dat na individuální 
uživatelské úrovni. Šifrování dat je prováděno na pozemní stanici. Dešifrování 
zajišťuje software instalovaný přímo u klienta EUMETCastu v přijímacím zařízení. 
Šifrovací klíč je platný právě pro jeden přenos a je dešifrován uživatelským klíčem 
konkrétního uživatele. Tato data jsou kontrolována v souladu s datovou politikou 
EUMETSATu a jsou přístupná pouze uživatelům s nezbytným dešifrovacím klíčem. 
Pro dešifrování a přístup k této službě musí mít uživatel přijímací zařízení vybavené 
EKU (EUMETCast Key Unit). Distribuce EKU k registrovaným uživatelům je řízena 
EUMETSATem na základě licenční smlouvy, jejíž součástí je i příslušný poplatek. 
Dešifrovací EKU je připojena pomocí USB a je využívána klientským softwarem 
k dešifrování šifrovacího klíče dalšího přenosu. [4] 



 26

Formát Původce Interval Výstupy 
HRIT MSG 15 minut snímky ve všech 12-ti kanálech 
LRIT MSG 30 minut snímky v kanálu 1, 3, 5, 9 
OpenMTP Meteosat-7 30 minut snímky ve všech třech kanálech 
GRIB-2/BUFR MSG nepravidelný měřená data v binárním kódu 
AAPP/BUFR MetOp/NOAA nepravidelný snímky polárních družic 
BUFR/PFS MetOp  nepravidelný data EPS 
BUFR NOAA/CIMSS nepravidelný data MODIS 
.txt EUMETSAT nepravidelný informace o službě 

Tab. 6 Formáty dostupné pro uživatele EUMETCastu 

EUMETSAT dále zajišťuje správu všech poskytovaných dat. Rozhraní 
EUMETCastu je založeno na konceptu nazývaném „Adresáře služeb“ (Service 
Directories), do kterých jsou data odesílána z pozemního stanoviště EUMETSATU. 
Se službami je propojen tzv. rozdělovník, který rozpoznává uživatele oprávněné 
k příjmu dat. Služba je také využívána pro přidělování parametrů pásma pro 
jednotlivé sady produktů. 

Každá služba, šířená přes EUMETCast, má přidělen zvláštní kanál na straně 
poskytovatele. Typické rozvržení kanálů je popsáno v následující tabulce: 

Označení kanálu Popis 
TSL Announcement Channel Obsahuje uživatelské dešifrovací klíče pro DVB 
EUMETSAT Data Channel 1 Sada základních dat poskytovaných EUMETSATem 
EUMETSAT Data Channel 2 Sada ostatních dat poskytovaných EUMETSATem 
External Data Provider Channel Kanál vyhrazený pro data externích poskytovatelů (NOAA)
Tab. 7 Rozvržení kanálů v EUMETCastu 

Každý kanál má svou adresu, které je přiřazen identifikátor paketů (PID – 
Packet Identifier). Například adrese oznamovacího kanálu 224.223.222.223:4711 je 
přiřazen PID 100. Pod jedním PID však může být zkombinováno více kanálů. Jednou 
z výhod přiřazování PID je možnost filtrovat kanály přímo na přijímači před tím než 
dosáhne CPU (Central Processing Unit) přijímače. [7] 

3.3.3 WEFAX Meteosat 
WEFAX (Weather Facsimile) je systém pro přenos černobílých snímků 

pomocí audiokanálu. U družic Meteosat 7, příp. Meteosat 6 již není možné pro 
běžného uživatele tento signál přijímat z pozemního stanoviště v Evropě, protože 
tyto družice jsou umístěny nad Indickým oceánem. Je ale možné data v Evropě 
přijímat v digitální podobě prostřednictvím EUMETCastu. Právě nad Indickým 
oceánem je však tento příjem stále možný. WEFAX se používá i u APT NOAA, kde 
jsou již principy modulace popsány, proto je zde nebudu uvádět. Jediný rozdíl je 
v modulaci na nosnou vlnu, kde se na rozdíl od APT NOAA, používá nosná vlna o 
frekvenci 1,7 GHz. Formát který je využíván u družic WEFAX Meteosat je popsán 
na následujícím obrázku: 
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Obr. 5 Formát systému WEFAX [22] 

Začátek snímku tvoří startovací signál. Tři sekundy je vysílán tón o frekvenci 
300 Hz. Poté následuje vysílání fázovacího signálu, který synchronizuje kraje 
snímku. Po dobu pěti sekund je vysíláno na začátek každého řádku fázovacího 
signálu 42 synchronizačních bodů. Dále je odvysílána digitální hlavička souboru. 
Následuje vysílání vlastního snímku, kde se vysílá 40 synchronizačních bodů na 
začátku každého řádku a po synchronizaci následuje 800 bodů nesoucích jasovou 
informaci. Synchronizační signál a informace jsou obsaženy na jednom řádku, který 
je vysílán po dobu 250 ms. Snímek je obsažen v 800 řádcích, což znamená, že celý 
snímek je odvysílán za 200 sekund. Na závěr je odvysílán ukončovací signál, tvořený 
tónem o frekvenci 450 Hz, trvající 5 sekund. [22] 

Formáty, které jsou používány systémem WEFAX u družic Meteosat jsou 
popsány v následující tabulce: 

FORMÁT POPIS 
DTOT, CTOT, ETOT celý disk v kanálech IR, VIS a WV 
D1 až D9 jednotlivé devítiny disku v kanálu IR 
C1D až C9D jednotlivé devítiny disku v kanálu VIS 
E1 až E9 jednotlivé devítiny disku v kanálu WV 

Tab. 8 Data WEFAX pro SDUS 
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4 Současný stav 
V současné době je možné přijímat a zpracovávat signály z meteorologických 

družic jednak pomocí profesionálních přijímačů využívaných zejména organizacemi, 
u kterých je počasí předmětem jejich zájmu, a jednak také pomocí jednoduchých 
přijímačů. Tyto přijímače jsou dostupné i pro nadšence s omezenými finančními 
možnostmi, kromě toho je pro zručného radioamatéra snadné vyrobit takový přijímač 
doma. Pomocí těchto jednoduchých zařízení je však možné přijímat pouze analogový 
signál. V dnešní době, kdy družice přecházejí kvůli velkým objemům dat na signál 
digitální, je možné přijímat jen APT signál z družice NOAA, protože EUMETSAT 
nyní nad Evropou využívá pouze družice MSG, které využívají digitální šíření 
signálu. Družice první generace (Meteosat 7 se zálohou Meteosat 6) byly přesunuty 
nad Indický oceán, odkud není možno z Evropy (pro uživatele) signál přijímat. 

Kromě analogového signálu je tedy možné přijímat digitální signály družic 
NOAA, Meteosat a MetOp. Tyto signály společně s APT NOAA a daty 
z Meteosatu 7, je možné přijímat současně pomocí EUMETCastu. EUMETCast je 
služba provozovaná společností EUMETSAT, který ze základní stanice 
v Darmstadtu odesílá společná data z více meteorologických družic na televizní 
družici HotBird 6, odkud jsou data vysílána k uživatelům. Pro příjem digitálního 
signálu je zapotřebí vhodných přijímačů v podobě PCI karty do počítače (nebo USB 
provedení) a parabolická anténa o průměru minimálně 90 cm, v případě 
EUMETCastu přijímaného v Evropě (velké profesionální stanice mají parabolickou 
anténu o průměru až 3 m). Princip takového příjmu je tedy naprosto stejný jako 
příjem satelitní televize. 

Jednou z překážek, které se v dnešní době vyskytují, je licenční omezení dat. 
Zatímco americká vláda poskytuje data z družic NOAA zdarma a vydělává tak na 
zařízení a daních, které platí uživatelé, Evropská unie je v tomto ohledu zatím méně 
vstřícná a nechává si platit přímo za data, která uživatelé přijímají. Například 
v případě ČHMÚ, tak tedy EUMETSAT inkasuje za každého návštěvníka 
internetových stránek, který si snímek prohlíží. Ve výsledku se tedy, paradoxně, 
ČHMÚ snaží omezit plochu území pouze na Českou republiku a blízké okolí, aby 
počet přístupů ze zahraničí byl co nejnižší. 

Další překážkou při příjmu a zpracování dat z meteorologických družic je 
dostupnost softwaru. Na trhu se sice vyskytuje několik programů, které jsou schopny 
poradit si s velkými objemy dat, které přijímají, ale téměř žádný z volně dostupných 
programů nenabízí dostatečné možnosti pro následné zpracování. Řešením je tedy 
nákup takového softwaru, což je ovšem jistá finanční zátěž, kterou si málokterý 
nadšenec v tomto odvětví může dovolit. Uživatelé zabývající se touto problematikou 
řeší tedy odpovídající software nákupem, případně tvorbou vlastních aplikací dle 
potřeb a zaměření konkrétní organizace. 
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5 Výběr technického vybavení 
Prvním praktickým úkolem bylo vyhledání potřebného technického vybavení. 

Pro vyhledávání jsem použil internet, kde bylo možné nalézt odkazy na české i 
zahraniční nabídky. Zaměřil jsem se tedy pouze na české firmy, které nabízely 
potřebné vybavení. Mnoho stránek zabývajících se radioamatérstvím nabízejí návody 
nebo i jednoduché přijímače analogového signálu z družic. Téměř všechny jsou ale 
pouze pro amatérské účely a již v dokumentaci upozorňují na nespolehlivost příjmu 
za zhoršených atmosférických podmínek apod. Přijímače, které jsou určeny pro 
profesionální využití, nabízí několik firem na internetu, u kterých jsem při 
detailnějším pohledu zjistil, že používají výrobky jednoho českého výrobce a tím je 
EMGO. Firma EMGO (www.emgola.cz) nabízí stavebnice i kompletní přijímače 
zhotovené přímo za účelem příjmu analogového signálu družic NOAA a Meteosat. 
Ceny těchto přijímačů se pohybují v závislosti na způsobu zpracování od 1200 Kč do 
6605 Kč. [6] 

Kromě zařízení pro příjem analogového signálu však firma poskytuje i 
vybavení pro příjem digitálního signálu z EUMETCastu včetně vyřízení smlouvy 
s EUMETSATem o udělení licence pro účely vzdělávání na VŠB TU Ostrava. 

5.1 Vybavení pro příjem analogového signálu 
Přijímač analogového signálu RX134141MHz byl vybrán především díky 

jednoduchému připojení bez nutnosti jej dále upravovat. Příjem probíhá na frekvenci 
134 – 141 MHz, což je pásmo postačující pro příjem signálu APT družic NOAA, 
který je v Evropě dostupný. Frekvence příjmu lze nastavit s přesností na 10 kHz. 
Šířka pásma filtru je 30 kHz. Citlivost přijímače se udává 0,25 µV pro SINAD 
12 dB. Zvukový dekodér pracuje na frekvenci 2400 Hz. Napájení zajišťuje 
jednosměrný zdroj o napětí 12 V přes 3mm konektor (kladný pól je uvnitř JACK 
konektoru, záporný je venku), proudový výstup se udává 70 – 90 mA (v závislosti na 
nastavení úrovně hlasitosti). Přijímač je řízen pomocí programu WXtoIMG 
propojeným kabelem přes RS232. 

 
Obr. 6 Přijímač RX134141MHz [6] 
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Přijímač zpracovává signál zachycený pomocí všesměrové QFH (Quadrifilar 
Helix) antény. Anténa je tvořena čtyřmi „vlákny“, složenými ze dvou kratších a dvou 
delších smyček. Smyčky jsou propojeny a tvoří tak jeden okruh z jehož konců je 
výstup na koaxiální kabel. Kabel je vedený na nosnou část antény (plastová trubka), 
kde je vytvořen balun, což je čtyřnásobné vinutí okolo trubky proti směru 
hodinových ručiček. Zvukový signál z přijímače je šířen na zvukovou kartu počítače 
prostřednictvím jednožilného kabelu s MONO JACK konektorem. 

 
Obr. 7 Čtyřvláknová spirálovitá anténa – schéma [24]; pohled shora na vnitřní spoj [6] 

Signál byl zpracováván pomocí počítače Sony Vaio série VGN-B 
s procesorem Intel Pentium M 1,7GHz a pamětí RAM 504 MB o rychlosti 590 MHz. 
Operačním systémem Windows Professional (verze 2002) s Service Pack 2. Na 
pevném disku bylo k dispozici 50 GB místa. 

Pro zajištění napájení přijímače v terénu jsem použil 12 V baterii o kapacitě 
4400 mAh. 

5.2 Vybavení pro příjem digitálního signálu 
Pro příjem digitálního signálu je nutný přijímač, který je v našem případě 

v USB externím provedení. Jedná se o krabici obsahující přijímací zařízení 
Technisat™ SkyStar2 USB. S počítačem je propojen pomocí USB 1.1, které 
umožňuje nejvyšší přenosovou rychlost 6 Mbit/s. 
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Obr. 8 USB přijímače 

Signál je zachytáván pomocí parabolické antény 120 cm nasměrované na 
družici HotBird 6. 

 
Obr. 9 Parabola 

Přijatá data jsou zpracovávána na počítači Intel Pentium Dual CPU E2180 
2 GHz a pamětí RAM 1,97GB s frekvencí 2 GHz. Pro příjem dat bylo nutné vytvořit 
RAMDISK, který má kapacitu 1 GB. RAMDISK byl vytvořen z části paměti RAM. 

Pro dešifrování dat je zapotřebí jednotka EKU, která je připojena k počítači 
pomocí USB. 

 
Obr. 10 EKU 
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6 Výběr programového vybavení 
Abychom mohli využít všechny přednosti, které jsou obsaženy v přijímaných 

datech, je třeba zvolit vhodné programy pro zpracování dat. Jedná se o poměrně 
specifický software, který není využíván miliony uživatelů, proto se jen málo firem 
zajímá o vývoj těchto programů. 

Software, který by firma využívala pro komerční účely bývá výrazně dražší, 
navíc mnohdy jeden program neposkytuje všechny potřebné nástroje, což znamená 
nákup více programů a tím další zvyšování investic do pořízení a údržby těchto 
programů. Právě z těchto důvodů v praxi nalezneme příklady kdy si příjemce 
meteorologických dat vyvíjí software dle vlastních potřeb. Kromě výše zmíněných 
důvodů, kdy je software využívaný komerčně, vyvstává i druhá možnost a to 
amatérský příjem, kdy si uživatelé vytvářejí vlastní program pro zpracování dat, ať 
už pro zajímavost či z finančních důvodů. 

V případě této práce jsem volil profesionální programy, které jsou 
odzkoušené a nabízejí ověřené výsledky. Pro potřeby práce výstupy těchto programů 
zcela postačují, navíc nabízejí některé možnosti, které zatím využívány nejsou, ale 
do budoucna se s jejich využitím počítá. Důvodem pořízení těchto programů už nyní 
je zakoupení programů pro zpracovávání dat z EUMETCastu pro výukové účely 
v podobě programových balíků, kde byla cena ještě výrazně výhodnější než nákup 
programů jednotlivě. 

Operační systém v obou počítačích je Windows XP verze 2002 s SP2. 
Všechny použité programy jsou schopné na Windows XP pracovat spolehlivě, proto 
nebylo třeba využívat jiné operační systémy. Podívejme se tedy na jednotlivé 
programy využívané při zpracování dat. 

6.1 Programy pro zpracování analogového signálu 

6.1.1 WXtoIMG 
WXtoIMG je program, který slouží pro zpracování zvukového signálu, který 

přichází z přijímače, pomocí zvukové karty počítače. Program umožňuje příjem dat 
ve formátu APT a WEFAX, využívaných pro příjem analogového signálu 
z polárních a geostacionárních družic. Program podporuje nahrávání, dekódování, 
editaci a prohlížení snímků. WXtoIMG dokáže v reálném čase z přijatá data 
dekódovat, vytvořit mapové překryvy, snímky s barevným zvýrazněním, 
3D animace, spojené snímky z více přeletů. Obsahuje také nástroje schopné 
transformovat obraz do jiné projekce, vkládat text, vytvářet výstup přímo na 
jednoduché, ale přehledné webové stránky, propojit snímky s GPS. Hlavní předností 
je kontrola nad samotným přijímačem. Program dokáže z aktuálních Keplerovských 
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dat vypočítat přelety družic v zadané lokalitě a dle jejich polohy zahájit nebo ukončit 
příjem dat. Umožňuje tak celý proces příjmu a zpracování dat automatizovat. 

6.1.2 Test RX134141-RS232 
Jedná se o testovací program k přijímači RX134141, který zajišťuje kontrolu 

komunikace mezi počítačem a přijímačem. Ta spočívá především v nastavování 
přijímací frekvence pro následující družici na přijímači. Výhoda tohoto programu je 
především v rychlosti odezvy. Výsledek, tedy schopnost komunikace počítače a 
přijímače, můžeme vidět během chvilky a případné závady odstranit ještě před 
přeletem družice. Program je velmi jednoduchý, ale přesto, zejména v terénu, 
neocenitelný. 

6.2 Programy pro zpracování digitálního signálu 

6.2.1 MSG Data Manager 
MSG Data Manager je program založený na operačním systému Windows. 

Zpracovává data přicházející z EUMETCastu. Jeho prvotní funkce je tvorba snímků 
ze všech kanálů, získaných z geostacionárních družic Meteosat a GOES NOAA. 
Tyto snímky ukládá do přednastavených adresářů a zálohuje zpracovaná data. 
Ostatní data (zpracovaná data, data jiných formátů) odstraňuje ze zdrojového 
adresáře. Data jsou zálohována jako řádková data (Raw Data) a jsou ukládána do 
zvláštního adresáře pro potřeby dalšího zpracování. Program tedy zpracovává data, 
zálohuje některé informace a maže nadbytečné soubory, což je při objemu 
přijímaných dat nejdůležitější část celého procesu. [23] 

6.2.2 MSG Animator 
Animator je program, který umožňuje vytvářet souběžně více animací (až 30 

různých typů) z aktuálních snímků v reálném čase. Je propojený s MSG Data 
Managerem a umožňuje tedy animovat kterékoli snímky pocházející 
z EUMETCastu. Pomocí obsažených nástrojů lze vytvářet animace v odstínech šedé 
i v nepravých barvách ze zvoleného kanálu. V rámci polokoule lze vymezit libovolné 
území, nad kterým bude animace probíhat i s potřebným „roztažením“ ve směru 
k pólům (pro místa vzdálenější od rovníku). Dalšími přednostmi animátoru je 
vyhlazování nebo zaostřování obrazu s funkcí roztažení histogramu, barevné odlišení 
zemského povrchu a hladiny moří a tmavých vrcholů oblačnosti. Délku animace lze 
nastavit počtem a rychlostí animovaných snímků s možností vynechání nočních 
snímků. Animace se ukládají do standardního AVI formátu. [23] 

6.2.3 GeoSatSignal 
GeoSatSignal je program vyvinutý pro data z geostacionárních družic. 

Umožňuje sledovat sekvence snímků ze stejného místa v různém čase. Jedná se tedy 
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také o nástroj umožňující tvorbu animací, ale oproti Animatoru obsahuje některé 
sofistikovanější nástroje jako např. kombinace snímků z různých kanálů, vytváření 
snímků v pravých i nepravých barvách, celkový pohled na zemský povrch nebo část 
území se standardní mapovou projekcí. [2] 

6.2.4 Sea-Ice & SST Viewer 
Sea-Ice & SST Viewer je program, který zpracovává data o mořských 

ledovcích a teplotě hladiny moří. Zpracovaná data je možné zobrazit ve čtyřech 
úrovních. V první je sledována koncentrace mořských ledovců, ve druhé okraje 
ledovců a plovoucí ledovcová pole. Třetí úroveň nabízí zobrazení typů ledovců. 
Všechny tyto úrovně zobrazují severní nebo jižní polokouli, dle výběru. Poslední 
úroveň zobrazuje mapu rozlišení teplot hladin moří.[27] 

6.2.5 WXtrack 
Využití programu WXtrack je vhodné především při zpracování dat 

z polárních družic. S využitím aktuálních almanachů družic, které je třeba 
aktualizovat z internetu, je možné zobrazit dráhy družic a zjistit tak, která družice 
přelétá nad požadovaným územím v určitém čase. Kromě toho má program další 
význam při využívání parabolické antény, naváděné na polární družice. Podle 
vypočítané polohy družice, umí program řídit servomotory otáčející anténou při 
příjmu signálu. [26] 

6.2.6 MetOp Manager 
MetOp Manager má podobný význam jako MSG Data Manager. Přenáší data 

z TelliCastu do samostatného adresáře. Převádí data z formátu EPS na standardní 
HRPT. Kromě snímků ve formátech pro další zpracování, nabízí vytváření miniatur 
jednotlivých snímků, které mohu být využity jako náhledy. Zpracovaná data ukládá 
podle data a času příjmu. V prostředí programu je dostupný modul, který zobrazuje 
na celkovém pohledu, z jakého místa snímek pochází. Do snímku lze vkládat hranice 
států. Program také umožňuje řídit příjem dat v závislosti na volném místě na disku. 
Při dosažení limitu přemazává starší data. Výsledná data jsou propojena 
s programem HRPT Reader, který umožňuje data dále upravovat. [28] 

6.2.7 AVHRR Manager 
Program pro zpracování dat z družic NOAA 17 a 18, jejichž data jsou 

součástí EUMETCastu. AVHRR data jsou odesílána jako součást EARS služby. 
Program provádí dekompresi a vkládání dat do AVHRR souborů. Umožňuje rychlý 
náhled přeletu družice. Poskytuje prohlížeč pro AVHRR data s rychlým přístupem ke 
zpracování. Další nástroj programu je zobrazení seznamu s přelety družic s možností 
zvukového varování před přeletem. [29] 
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6.2.8 HRPT Reader 
Tento program načítá z CLASS LAC a GAC data a formáty HRPT. 

Umožňuje vytvářet snímky v  nepravých barvách s kombinací pěti či více 
dostupných kanálů. Dále umožňuje extrakce vodních par a vegetační indexy. 
Vytvořené obrázky lze libovolně ukládat do požadovaného formátu. Program se 
navíc pokouší o opravu chybějících dat. Tento nástroj však není příliš kvalitní. [30] 

6.2.9 Kepler Manager 
Kepler Manager je program doplňující WXtrack. Zajišťuje aktuální 

Keplerovská data družic, která umožňují zobrazení polohy družic v reálném čase 
nebo lze data ukládat a poté zobrazovat polohu zpětně. [32] 

6.2.10 GroundMap 
GroundMap je nástroj pro vytváření satelitních snímků ve standardních 

projekcích. Program provádí rektifikaci snímků. Umožňuje spojovat několik 
družicových přeletů do jednoho společného snímku, který pokrývá větší území nebo 
lze kombinovat satelitní snímky s dalšími meteorologickými daty. Zdrojem dat jsou 
programy WXtrack nebo HRPT Leader, jejichž výstupy je zde možné dále 
zpracovávat. [31] 
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7 Příjem a zpracování dat 

7.1 APT NOAA 
Pro první příjem APT signálu z družice NOAA bylo třeba nainstalovat 

jednotlivé komponenty zařízení na zkušebním místě. Instalace vyžadovala propojení 
přijímače RX134141MHz Professional s počítačem a QFH anténou. Anténa byla při 
prvním pokusu provizorně připevněna na střeše budovy A VŠB-TU Ostrava. 
S přijímačem byla propojena pomocí 5m koaxiálního kabelu. Přijímač a počítač jsem 
propojil dvěma kabely. Jeden slouží pro komunikaci počítače s přijímačem. Počítač 
odesílá příkazy o nastavení na přijímací frekvenci následující družice a o zahájení a 
ukončení příjmu. Druhý kabel spojuje výstup audiosignálu z přijímače se zvukovou 
kartou počítače (provedeno pomocí připojení na JACK konektor pro mikrofon). 

Pro kontrolu správnosti zapojení jsem použil testovací program, který ověřil 
komunikaci počítače s přijímačem. Ověřování probíhá na základě odeslání 
požadovaného příkazu z rozhraní testovacího programu přes nastavený komunikační 
port. Příkazy obsahují jednotlivé přijímací frekvence z rozmezí 137 -138 MHz, které 
se při správné funkci zobrazují na displeji přijímače. 

V následující tabulce jsou shrnuty parametry, které je nutno dodržet při 
instalaci. Není zde uvedena informace, že při použití zesilovače signálu je nutné 
vyjmout pojistku z přijímače. Při ponechání v přijímači by došlo k jejímu spálení. 
Další důležitý parametr je napájení. Kladný pól je nutné nastavit na vnitřní část 
konektoru. Ostatní parametry je nutné dodržet pro správný příjem signálu, ale už 
nemají nevratný vliv na funkčnost zařízení. 

Technické parametry pro sestavení přijímače (APT signál)

Anténa konektor POES 

Napájení 12 V, + je uvnitř 

propojení se zvukovou kartou PC LINE OUT 

propojení s počítačem konektor RS-232 

Tab. 9 Nastavení parametrů přijímače 

Počítač je vybaven programem WXtoIMG. Tento program řídí celý proces 
příjmu dat včetně konečné úpravy snímků. K tomu aby vše pracovalo správně, je 
zapotřebí program nastavit. Nastavení probíhá ve dvou směrech. Prvním je zadání 
místa příjmu, a stažení aktuálních keplerovských dat. Keplerovská data obsahují 
informace o drahách a časech přeletů všech přijímaných družic (soubory těchto 
informací se též nazývají almanachy). 

Ve druhé části je zapotřebí nastavit program pro komunikaci s přijímačem. 
Nastavení se provádí přes menu Options → Recording Options. Je zde třeba zadat 
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parametry pro příjem družic. V mém případě probíhal příjem jen těch družic, které 
dosáhnou maximální elevace alespoň 20° a začátek příjmu signálu ve chvíli, kdy 
družice dosáhne elevace 8°. Subnosná vlna je 2400 Hz. Dále jsem nastavil typ příjmu 
na RX2 (RS-232) a komunikační port na COM4. Komunikaci přijímače s počítačem 
jsem ověřil pomocí testovacího programu pro nastavený komunikační port. 

První zkoušku přijímače jsem prováděl na střeše budovy A VŠB-TUO. 
Z počátku se nedařilo převést přijatý signál do počítače. Chyba byla ve špatném 
kontaktu audio kabelu mezi přijímačem a počítačem. Po odstranění tohoto problému 
jsem se pokusil o příjem znovu, tentokrát s větším úspěchem. Na snímku byla vidět 
část Evropy. Signál byl poměrně dost rušený, což bylo pravděpodobně způsobeno 
koncentrací vysílačů na střeše budovy v jejichž blízkosti byla anténa provizorně 
nainstalována. Problém s kvalitou signálu v této lokalitě provázel příjem po celou 
dobu testování. 

Zlepšení signálu jsem očekával po pevné instalaci antény na střeše, na místě 
s lepší viditelností. Po několika dalších testech jsem ale zjistil, že na tomto místě 
nebude možné anténu umístit. Pro ujištění, zda chyba není v zařízení jsme nechali 
přijímač i s anténou otestovat výrobcem, který závadu nenašel. Doporučil použití 
zesilovače a provedl několik úprav na zařízení. Především byla vyměněna plastová 
skříňka za kovovou, použil jsem delší kabely a vyměnil konektor na koaxiálním 
kabelu. Tyto úpravy měli zajistit lepší odstínění zařízení a odstranit drobné závady na 
konektoru. Při následném příjmu se na výsledném snímku zobrazilo asi 40 % v dobré 
kvalitě, ale zbytek byl stále rušen. Nerušený signál přicházel v době, kdy družice 
vystoupila asi 60° nad obzor. Maximální elevace přijímané družice byla 75° 
s azimutem 160°. U dalších přeletů s nižší elevací docházelo stále k rušení. Při 
mírném zlepšení, ale jinak stále pokračujících problémech, se dalšího pokusu 
zúčastnil i výrobce s vlastním otestovaným zařízením. Výsledkem bylo zjištění, že na 
tomto místě nelze, v dostatečné kvalitě, signál přijímat. Zkusil jsem proto vyhledat 
jiné místo, kde by bylo možné trvale umístit zařízení. Nejlepší možné řešení byl areál 
hvězdárny Johanna Palisy. Areál se zdál být výhodný díky své poloze mimo město. 

Ani zde však nebylo možné přijímat kvalitní signál. Už před zkouškou jsme 
zjistili, že zde příjem jakéhokoliv signálu je velmi špatný. Údajně je důvodem 
podloží obsahující mnoho železa. Ani v mém případě nebyl příjem signálu možný. 
Proto jsem testoval další místa, kde by mohl být signál lepší. Jedním z těchto míst 
bylo mé bydliště v Ústí nad Labem. Jedná se o místo v údolí, kde je nevýhodou 
velmi kopcovitý okolní terén. Příjem signálu byl lepší než v předchozích případech, 
ale pouze u družic s dostatečně vysokou elevací. Další místo zkoušení bylo 
kukuřičné pole blízko vysokoškolských kolejí. Zde byl signál nejkvalitnější, ale 
protože v blízkosti se nebylo možné připojit k síti, musel jsem pro napájení zařízení 
využít baterie, které příjem omezily jen na určitou dobu. Během této doby se mi 
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podařilo zachytit dva různé přelety družic. Nejlepší výstup byl z družice, kde během 
přeletu byl volný prostor bez městské zástavby a lesa. 

Z výše zmíněných důvodů, se tedy nedal přijímat tento signál nepřetržitě 
v potřebné kvalitě, proto jsem se dále zaměřil na zpracování dat z EUMETCastu. 

 
Obr. 11 Obrázek z rušeného příjmu na VŠB 

 
Obr. 12 Srovnávací snímek z NOAA-17 [33] 
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7.2 EUMETCast 
Systém EUMETCast obsahuje data polárních družic MetOp a NOAA a 

geostacionárních Meteosat a GOES NOAA. Pro jeho příjem jsem využil 
parabolickou anténu o průměru 120 cm, USB 1.1 přijímač doplněný o software 
TelliCast v přijímacím PC a nezbytnou dešifrovací jednotku. Všechny tyto 
komponenty jsou schváleny a vyzkoušeny EUMETSATem, proto nebylo třeba nijak 
zvlášť zkoušet kompatibilitu. Snad jen z důvodu rychlejšího přenosu dat a lepší 
komunikace, mohla být použita některá z DVD PCI karet do počítače. Problémy 
s komunikací USB přijímače a počítače se, ovšem vyskytly pouze několikrát po 
uvedení do provozu. Nutností pro příjem dat je zakoupení licence. Pro potřeby školy, 
jsme využili levnější verzi, která není určena pro komerční využití. 

Prvním krokem byla instalace parabolické antény na střeše budovy VŠB-
TUO a její zaměření na televizní družici HotBird 6, která přenáší data 
z EUMETCastu uživatelům v Evropě. Družice HotBird 6 se pohybuje na 
geostacionární oběžné dráze na pozici 13°východně. K jejímu zaměření je třeba 
diagnostické zařízení, které umožňuje měřit sílu signálu a podle toho, nastavit 
parabolu přesně na družici. Bez tohoto zařízení se nám nepodařilo najít dostatečně 
silný signál, proto byla přizvána odborná firma, která směr zaměřila velmi rychle a 
především přesně. Příjem probíhá stejným způsobem jako satelitní televize. Data 
jsou vysílána ve formátu DVB/MPEG2. 

Dále bylo třeba nainstalovat program TelliCast do přijímacího počítače a 
nastavit jej na příjem požadovaných paketů. Do počítače proudí velké množství dat, 
které počítač nestihne zpracovat, což může v některých případech znamenat ztrátu 
dat. Pro tento účel slouží RAM disk. Jedná se o virtuální disk vytvořený v operační 
paměti. K vytvoření je možné použít několik různých programů, jako 
např.MS RAM Disk, který je volně dostupný. Důvod použití RAM Disku je rychlejší 
práce s daty i rychlejší přístup při načítání nebo zápisu, než umožňuje samotný pevný 
disk. TelliCast jej používá jako vyrovnávací paměť, ze které se data přenášejí do 
adresářů na pevném disku. Pro nastavení adresářů, do kterých chceme data směrovat, 
je třeba popsat cesty v souboru recv-channels.ini. Tento soubor se na přijímacím 
počítači nachází na C:\Program Files\T-Systems\BusinessTV-IP. Je zde třeba 
nastavit příjem dat z EUMETSATu do složky received, data z AVHRR NOAA do 
adresáře avhrr a METOP AVHRR do adresáře metop. Pokud se data takto nerozdělí, 
budou přicházet do společného adresáře a při zpracování v MSG Data Manageru, 
budou data smazána. Přijímaná data je možné, ještě před samotným vstupem do 
přijímače, odfiltrovat pomocí smazání jejich PID. Nastavení přijímaných PID je 
dostupné v programu Server4PC, v nabídce Data Services. Ve spodní části je PID 
List a seznam dostupných identifikačních kódů v šestnáctkové nebo desítkové 
soustavě. Popis, co který kód obsahuje je dostupný na stránkách EUMETSATu. 
V současnosti jsou přijímány všechny PID. 



 40

 
Obr. 13 Nastavení PID v prostředí programu Server4PC 

Pro zpracování dat jsou využívány zakoupené programy od Davida Taylora. 
Tyto programy jsou vytvořeny přímo pro tento účel a je v nich využito mnoho 
zkušeností nejen autora, ale také celé řady spolupracujících členů. Protože není 
v nabídce mnoho kvalitou podobných programů, byla tato volba jednoznačnou. Další 
možností by bylo vytvoření vlastních programů, což by ale mohlo být další 
samostatnou prací. 

Jedním z nejdůležitějších programů je MSG Data Manager. Je to program 
určený pro data z geostacionárních družic. Stará se o úpravu dat pro další zpracování 
snímků. Zpracovaná data zálohuje pro potřeby pozdějšího využití a výsledné snímky 
ukládá do adresáře dle data. Do snímků jsou vkládána evropská města a geografická 
síť dle nastavení. Takto připravená data jsou dále využívána pro program MSG 
Animator nebo GeoSatSignal. 

Nastavení programu je dostupné v záložce „Setup“. Je zde třeba zadat tři 
potřebné cesty. V prvním řádku se zadává adresa na zdroj dat. Pro data 
geostacionárních družic je nastavena cesta C:\Program Files\T-Systems\BusinessTV-
IP\received. Další dva řádky slouží pro ukládaná data. Prostřední řádek obsahuje 
cestu, kam se budou ukládat nezpracovaná data (Raw Data), která slouží pro potřeby 
zpracování dat v plné kvalitě. Cesta je zde nastavena na C:\MSG-1\RawData. 
Poslední řádek uvádí, kam se budou ukládat zpracované snímky. Je zde nastavena 
cesta C:\MSG-1\Images. Ve spodní část jsou volby „File Options“. Zde lze nastavit 
vkládání data do názvu adresáře, mazání zpracovaných dat z přijímacího adresáře a 
další nastavení týkající se formátů snímků. V pokročilém nastavení „Advance…“ 
jsou všechny kanály, které program zpracovává. V dolní části je prostředí pro 
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nastavení cesty k souboru obsahujícímu hranice států (countries.dat), které se pak do 
snímků vkládají v předvolených kanálech. 

  
Obr. 14 Prostředí programu MSG Data Manager s načtenými daty ve všech 12 kanálech 

MSG Animator umožňuje tvorbu jednoduchých animací, kde je možné 
zobrazit snímky v nepravých barvách v rámci jednoho kanálu a přednastaveného 
území. 

Program je velmi jednoduchý. Po spuštění se na hlavním panelu zobrazuje 
modrá ikonka Animatoru. Po kliknutí pravým tlačítkem se otevře okno s dostupnými 
animacemi, kde lze některou vybrat. Okno s nastavením dané animace obsahuje 
náhled, tlačítko pro spuštění/vypnutí načítání snímků a nastavení parametrů animace. 
Nastavení je poměrně jednoduché, snad jen výběr území, který se skrývá pod 
tlačítkem „Define area“, může být v některých případech nesnadný. Po stisknutí se 
otevře okno s celou polokoulí, kde lze nastavit černě vybarvené okno přes přijímané 
území. V případě České republiky je výhodné použít jako korekci zobrazení „Expand 
north-south“, která dané území roztáhne ve směru severojižním. Právě tato volba, ale 
může znesnadnit výběr území ve výše zmíněné volbě. 

Program GeoSatSignal umožňuje provádět překryvy snímků nebo také 
animace s využitím více kanálů, navíc umožňuje upravit snímky dle standardní 
mapové projekce. 

Po spuštění programu se otevře prostředí programu. Data načteme tak, že 
v menu Soubor (File) zvolíme Browse EUMETCast. V novém okně zvolíme 
požadovaný datum a čas snímku nebo načteme nejaktuálnější stiskem tlačítka 
„Browse latest“. Pro spojení snímků z viditelného a tepelného spektra a pásma vodní 
páry, vybereme jeden ze snímků ve viditelném spektru. Ostatní kanály, související se 
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snímkem, se načtou automaticky. Pokud zvolíme snímek z jiného spektra než 
viditelného, načte se snímek samostatně. Procesy, které chceme provádět, včetně 
parametrů animace, nastavíme v nabídce „Options“ a „Job setups“. Lze nastavit více 
možností, ale pokud chceme zachovat předchozí nastavení, je dobré ho uložit a pro 
další práci vybrat v nabídce „Job“ jinou možnost. Důležité nastavení je v nabídce 
„Options“ pod možností „Common setup“. Nastavuje se zde kvalita výsledných 
snímků, cesta k souboru s hranicemi států (hranice vložené při zpracování v MSG 
Data Manageru mohou být po úpravě projekce rozmazány, proto je někdy výhodnější 
vložení až zde). Další možné nastavení je zde poloha přijímací stanice s textovým 
popisem. Neméně důležitá je možnost kalibrace. Výsledné obrázky, případně 
animace je možné uložit pomocí tlačítek v základním zobrazení. 

Dále využívám program Sea-Ice&SST Viewer, který umožňuje sledování 
polárních ledovců a teploty hladin moří. Program zpracovává data SAF (Satellite 
Application Facilities), která pochází z geostacionárních družic. V tomto programu 
se data využívají pro měření teploty hladin moří, koncentrace ledovců, stáří ledu. 
Ovládání programu není nijak složité. Načtením aktuálního souboru ze zdroje SAF 
dat, získáme grafický výstup. Obrázek lze uložit do formátů .png nebo .gif v nabídce 
Soubor (File) a výběr Uložit jako (Save as). 

Pro data polárních družic jsou nutné programy MetOp Manager a AVHRR 
Manager, které mají podobnou funkci jako MSG Manager. Kromě toho upravují data 
pro použití v programu HRPT Reader, ve kterém je možná úprava snímků a následné 
uložení v požadovaném formátu. Nastavení programu je analogické s nastavením 
MSG Data Manageru. Jediným rozdílem jsou cesty zdrojových a výsledných dat. 
Zdrojem jsou data, která ukládá TelliCast do adresáře C:\Program Files\T-
Systems\BusinessTV-IP\metop. Zpracovaná data jsou pak ukládána v C:\MSG-
1\Images\metop. Podobně pro nastavení AVHRR Manageru, jsou k dispozici data ze 
zdrojového adresáře C:\Program Files\T-Systems\BusinessTV-IP\avhrr. 

HRPT Reader je program závislý na předzpracovaných datech z MetOp 
Manageru. V programu MetOp Manager je prohlížeč „Browser“, který zobrazuje 
časy snímků nad požadovaným územím. Tyto časy zjistíme nejsnáze výběrem, 
pomocí kurzoru zvolíme čtverec a následně se zvýrazní přelety, které do tohoto 
čtverce spadají a v pravé části se zobrazí seznam časů, které obsahují názvy snímku. 
Následně načteme v programu HRPT Reader požadovaný snímek (podle data a 
času). Program data zpracuje pomocí obsažených nástrojů. Ve výsledku mohou být 
přednastavené výstupy, např. samostatné snímky v dostupných kanálech, teplota 
povrchu, teplota hladiny moří nebo snímek v nepravých barvách dle našeho 
nastavení. 
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Obr. 15 Prostředí programu HRPT Reader; teplota hladiny moře z polární družice 

Dalším programem důležitým zejména pro polární družice je WXtrack. Tento 
program obsahuje všechny dostupné družice, jejichž polohu zobrazuje na mapě 
v reálném čase (nutné připojení k internetu pro aktualizaci almanachů družic). 
Z těchto dat lze poté vyčíst dobu přeletu družice nad požadovaným územím a vybrat 
tak příslušné soubory ke zpracování. V záložce „Setup“ lze vybrat družice, které 
chceme zobrazit na mapě v následující záložce „World Map“. Dále je zde nastavení 
cesty pro ukládání keplerovských dat a výsledných obrázků. V pravé části se po 
zadání (přesunutí vybrané družice z okna Dostupné do okna Aktivní) polárních 
družic zobrazí časy přeletů nad vybraným místem. V mém případě jsem zde nastavil 
souřadnice VŠB Ostrava. Pro tuto diplomovou práci není WXtrack příliš důležitý, 
protože nevyužívám přímý příjem polárních družic za pomoci naváděné antény, ale 
pouze data šířená EUMETCastem. Program je kromě tohoto důvodu výhodný i pro 
obecný přehled o lokalizaci dané družice v reálném čase. 

7.3 Využití dat z meteorologických družic 
Se získanými daty je možné provádět mnoho operací, ať už se jedná o 

základní úpravy pomocí výše zmíněných programů nebo využití dalších programů, 
např. prvotně určených pro úpravu klasických digitálních fotografií nebo náročnější 
geoinformatické nástroje. 

7.3.1 Detekce přívalových srážek 
Rozpoznání srážkových oblaků z družicového snímku není zcela jednoduché. 

V praxi se používají metody, které využívají doplnění nebo upřesnění informací 
z družicového snímku o informace dalších stanic na zemském povrchu. Jedná se 
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především o radarové snímky, případně data srážkoměrných stanic. Na základě 
získaných dat se vytvářejí matematické modely, které se počítají pro konkrétní území 
a lze tak odhadnout množství srážek, které z oblačnosti dopadne na sledovanou 
plochu. Je zde tedy využíváno zpětné porovnání měřených dat a družicových snímků, 
což zpřesňuje následnou predikci vývoje počasí z aktuálních snímků. 

Součástí této diplomové práce je posouzení možností detekce přívalových 
srážek na základě družicových snímků. Cílem je tedy odhalit bouřkové mraky na 
snímku s využitím grafického zvýraznění absorbovaného záření. 

Prvním krokem, důležitým pro určení použitelných metod, bylo zjištění 
parametrů bouřkové oblačnosti. Typický bouřkový mrak je mohutný a hustý mrak 
s velkým vertikálním rozsahem v podobě vysokých věží. Tyto věžovité oblaky sahají 
do výšky několika kilometrů a jsou tedy velmi studené. Spodní část je tvořena 
širokou základnou, která leží v nízké vrstvě atmosféry a narozdíl od vysokého středu 
je teplota o něco vyšší. 

V dalším kroku jsem vybíral kombinace snímků ve vhodných vlnových 
délkách. Voda absorbuje část záření v oblasti infračerveného a mikrovlnného 
spektra. Propojením snímků z oblasti vodní páry a infračerveného záření jsem získal 
obrázek oblačnosti s její vyzařovanou teplotou. Snímek z oblasti vodní páry jsem 
volil podle absorpčního pásu vody. Molekula vody má vysokou absorpci 
elektromagnetického záření v oblasti 6,2 um. Většinu záření tedy pohlcuje i voda 
v podobě páry. Pro důvěryhodnější výsledky jsem využil snímky z 15. dubna 2008 ze 
14 hodin 30 minut času UTC*, v této době probíhala bouře nad územím Ostravska a 
data bylo snadné konfrontovat se skutečností.  

 
Obr. 16 Výsledek s použitím kanálů 6,2 um a 12,0 um 

                                                 
* UTC je koordinovaný světový čas. Standardní čas v ČR je UTC + 1 hodina (+ 2 hodiny v letním čase). 
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Na obrázku je zachycena i oblačnost z vyšších atmosférických pater, 
obsahující velmi malé částice, a bouřková oblačnost splývá s okolní oblačností. 
Výsledek této metody je na předchozím obrázku. Tato vlnová délka, proto není příliš 
vhodná pro detekci přívalových srážek, jelikož odlišení je téměř nemožné. Obrázky 
jsem porovnával s daty z radaru, kde jsou zaznamenány vysoké průměrné hodinové 
úhrny srážek. Jako další možnost jsem zvolil delší vlnovou délku v oblasti vodní 
páry. Použil jsem vlnovou délku 7,3 um, kterou jsem doplnil o snímek z oblasti 
tepelného záření s vlnovou délkou 10,8 um. Na výsledném obrázku je mnohem lépe 
vidět oblačnost obsahující kapky vody. V pravé části následujícího obrázku, je 
viditelná chladná oblačnost, ze které mohou místy vypadávat srážky za studenou 
frontou, která postupuje směrem k východu. 

 
Obr. 17 Výsledek s použitím kanálů 7,3 um a 10,8 um 

Nejlepších výsledků jsem dosáhl s vlnovými délkami 7,3 um a 12,0 um. 
Použití vlnové délky 12,0 um umožňuje výraznější rozlišení spodního a vrchního 
patra oblačnosti na základě teplotního vyzařování. Obrázek složený z kanálů 
6 (7,3 um) a 10 (12,0 um) je na obrázku 18. 
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Obr. 18 Výsledek s použitím kanálů 7,3 um a 12,0 um 

Na radarovém snímku je stejně jako na předchozích obrázcích červeně 
zakroužkováno území s výskytem bouřkových oblaků a barevně rozlišeny průměrné 
hodinové úhrny srážek. 

 
Obr. 19 Radarový snímek ČR [34] 

7.3.2 Detekce ozónových děr 
Zjišťování koncentrace ozónu na základě družicových snímků je možné za 

pomocí dat polárních i geostacionárních družic. Polární družice MetOp nese na 
palubě přístroj GOME-2, který monitoruje stav celkového ozónu v atmosféře. 

Pro tuto práci jsem si vybral data získaná z geostacionárních družic. Pokusil 
jsem se vybrat metodu, která by umožnila sledovat stav celkového ozónu 
v atmosféře. Pojem „celkový ozón“ znamená, že je zaznamenáván všechen ozón ve 
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vertikálním sloupci atmosféry. Zatímco stratosférický ozón je velmi důležitým 
prvkem pro život na naší planetě, protože absorbuje pro život nebezpečnou část 
ultrafialového záření, ve spodní vrstvě vzniká troposférický ozón, který má účinky 
zcela opačné. Přesněji, jeho vysoké koncentrace mají na celou biosféru velmi 
negativní vliv. Důvodem vzniku jsou jednak přírodní jevy, např. elektrický výboj při 
bouřce, a jednak činnost člověka, např. spalování NOX za vysokých teplot. 

Troposférický ozón představuje přibližně 10 % z celkového ozónu 
v atmosféře. Nad velkými průmyslovými městy však dosahuje vyšších koncentrací, 
než nad neobydlenými oblastmi. Celkový ozón proto nelze jednoznačně považovat 
za ukazatel „ozónové díry“ (neboli redukce stratosférického ozónu), protože ta, jak 
vyplývá ze správného označení, se řídí koncentrací pouze stratosférického ozónu. 

Družicová data lze v praxi doplnit o data z pozemních měřících stanic a získat 
tak přesné výsledky. V tomto případě se tedy budu zabývat pouze zobrazením 
koncentrace celkového ozónu nad územím Evropy. 

Data z geostacionárního satelitu Meteosat 9 obsahují kanál s vlnovou délkou 
9,7 um (kanál 8), což je absorpční pásmo ozónu. Tento snímek jsem použil pro 
překryv s dalšími snímky z ostatních kanálů. Meteosat 9 je umístěn nad nultým 
poledníkem, proto jsou souřadnice 0,0 ve středu snímku. V prvním případě jsem od 
snímku z kanálu 8 odečetl ostatní absorbované záření z kanálů 6 (7,3 um), 7 (8,7 um) 
a 11 (13,4 um). Touto metodou jsem se pokusil získat samotné záření z oblasti 
absorpce záření ozónem. Použil jsem snímky z 1. května 2008, 9 hodin UTC. 

 
Obr. 20 Ozón z rozdílu kanálů 8 a ostatního záření (kanály 6, 7 a 11) 

Výsledek není příliš použitelný, protože plochy, kde byla na snímcích 
z kanálů 6, 7 a 11 oblačnost, se jeví jako území s vysokou koncentrací ozónu. Navíc 
absorbované záření v kanálech 6 a 11 se poměrně významně liší, proto jejich 
sloučení dohromady odstranilo velkou část použitelných dat ze snímku. 
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Další způsob jak zvýraznit koncentraci ozónu je odečíst od kanálu 8 pouze 
snímek z dlouhovlnného záření. Použil jsem tedy snímek z kanálu 11 s vlnovou 
délkou 13,4 um. Výsledek již lépe vystihuje skutečnost. Na následujícím obrázku je, 
především na severní polokouli, zobrazena vyšší koncentrace ozónu. Obrázek, ale 
stále obsahuje i vodní páry, které mohou výsledky zkreslovat. 

 
Obr. 21 Ozón z rozdílu kanálů 8 a 11 

Ve třetím případě jsem se zaměřil na odstranění vlivu vodní páry. Odečetl 
jsem proto od kanálu 8 kanál s kratší vlnovou délkou a to kanál 6. Zde je ve výsledku 
patrná snížená koncentrace ozónu především nad Afrikou a jižní polovinou Evropy. 

 
Obr. 22 Ozón z rozdílu kanálů 8 a 6 
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7.4 Internetové stránky 
Internetové stránky obsahují snímky z družic NOAA, Meteosat a MetOp. 

Data z EUMETSATu není možné volně zobrazovat, protože jsou omezena 
smlouvou. Bylo proto nutné zajistit, aby stránky, kde budou zobrazeny tyto snímky, 
byly přístupné pouze přes heslo. 

Pro umístění stránek jsem využil server meteo.vsb.cz. Jedná se o školní 
server vyhrazený právě pro tento účel. Kromě snímků je zde možné nalézt i data 
z měřící stanice na VŠB, která jsou volně přístupná. Pod heslem jsou uložena 
zpracovaná data. Jedná se o samotné snímky ze všech kanálů jednotlivých 
geostacionárních družic, ukázky některých snímků zobrazených v nepravých barvách 
a animace. Animace jsou zde uloženy ve formátu .avi, snímky se ukládají v .jpg. Pro 
potřeby zpracování dat, kde se nehodí formát .jpg, je možné vyhledat požadovaná 
data v archivu a vytvořit konkrétní snímek v některém bezeztrátovém formátu. 

 
Obr. 23 Internetové stránky (http://meteo.vsb.cz) 
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8 Závěr 
Zakoupené přijímače byly vyzkoušeny v provozu na VŠB-TUO. Zatímco 

nepřetržitý příjem APT signálu, přímo na budově školy, nebylo možné zprovoznit, 
přijímač digitálního EUMETCastu pracuje spolehlivě. Pro zpracování dat byl 
vyhrazen samostatný server, na kterém jsou data přijímána a zpracovávána. 

Data jsou zpracovávána pomocí speciálních programů, které řídí procesy 
příjmu dat, jejich ukládání do zdrojových adresářů a následné zpracování dat do 
výstupní podoby. Některé procesy jsou plně automatizovány, další jsou prováděny na 
vyžádání. Specifické formáty dat je nutné nejprve zpracovat pomocí programů, 
výstupy je možné dále zpracovávat v mnoha následných analýzách. 

Získaná data jsem použil pro posouzení možností detekce přívalových srážek 
a ozónových děr. Při detekci přívalových srážek jsem vycházel ze znalostí struktury 
hledané oblačnosti, která lze rozlišit na základě vyzařovaného tepla pomocí metod 
využívajících snímků v pásmech vodní páry a v infračerveném pásmu. V případě 
ozónových děr, resp. redukce ozónu v atmosféře jsem použil spektrální kanál 
snímající absorpci záření ozónem s odečtením některých dalších složek atmosféry. 

Zpracovaná data jsou dostupná na internetových stránkách, které byly pro 
tento účel vytvořeny. Z důvodů, vyplývajících z licenční smlouvy, byly stránky 
zabezpečeny pomocí hesla, aby data z EUMETCastu nebyla volně přístupná. Pod 
tímto heslem je možné na stránkách přistupovat ke všem zpracovaným datům, 
případně k zálohám, které systém poskytuje. 

Výsledky práce budou sloužit jako jeden z podkladů v projektu FLOREON. 
Cílem projektu FLOREON je využití současné úrovně poznání a techniky k podpoře 
rozhodování, jehož cílem je omezení nepříznivých vlivů přírodních jevů a 
negativních důsledků antropogenní činnosti. Výsledkem projektu bude vybudování 
prototypového systému modelování a simulace situací způsobených nepříznivými 
přírodními jevy s využitím moderních internetových technologií. [16] 
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10 Přílohy 
[1] Nastavení konfiguračního souboru 
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Příloha 1 – Nastavení konfiguračního souboru 
# recv-channels.ini - TelliCast+TelliVision Client channel 
configuration file 
# 
# 2-4-3 10-10-2005 
# 
 
 
#[*] 
#target_directory=received 
# target_directory: Directory for received files. The 
target_directory name 
#          is relative to the current working directory. 
#          syntax: target_directory=<directory> 
#          default: received 
 
#NOAA AVHRR 
[EUMETSAT Data Channel 1] 
target_directory=avhrr 
tmp_directory=C:\Program Files\T-Systems\BusinessTV-
IP\receiving\tmp\files 
 
#MSG HRIT 
[EUMETSAT Data Channel 2] 
target_directory=received 
tmp_directory=C:\Program Files\T-Systems\BusinessTV-
IP\receiving\tmp\files 
 
#MSG LRIT 
[EUMETSAT Data Channel 3] 
target_directory=received 
tmp_directory=C:\Program Files\T-Systems\BusinessTV-
IP\receiving\tmp\files 
 
#GOES hodinovy 
[EUMETSAT Data Channel 4] 
target_directory=received 
tmp_directory=C:\Program Files\T-Systems\BusinessTV-
IP\receiving\tmp\files 
 
#MSG Rapid Scan 
[EUMETSAT Data Channel 5] 
target_directory=received 
tmp_directory=C:\Program Files\T-Systems\BusinessTV-
IP\receiving\tmp\files 
 
#METOP AVHRR 
[EPS-10] 
target_directory=metop 
tmp_directory=C:\Program Files\T-Systems\BusinessTV-
IP\receiving\tmp\files 
 
#tmp_directory=C:\Program Files\T-Systems\BusinessTV-
IP\receiving\tmp\files 
# tmp_directory: If this parameter is given tc-recv will internally  
#          store/compose all received files within the given 
directory and  
#          later move them to the target directory.  
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#          While this option requires an additional move operation 
it  
#          guarantees that all files appearing in the target 
directory are  
#          fully written to the file system.  
#          syntax: tmp_directory=<directory> 
#          default: undefined=off, but default value may be 
redefined in  
#          recv.ini 
 
# Section per channel or channel group identified by channel name 
(wildcard 
# "*" allowed at end of name) 
 
#activate_ftp_forwarding=1 
# activate_ftp_forwarding: Will activate FTP forwarding for the 
correctly  
#          received files according to the recv.ini [ftp_forwarding]  
#          parameters. 
#          syntax: activate_ftp_forwarding=<value of range> 
#          range: 0/1 
#          default: 0=off 
 
#tmp_directory=receiving/tmp/files 
# tmp_directory: If this parameter is given tc-recv will internally  
#          store/compose all received files within the given 
directory and  
#          later move them to the target directory.  
#          While this option requires an additional move operation 
it  
#          guarantees that all files appearing in the target 
directory are  
#          fully written to the file system.  
#          syntax: tmp_directory=<directory> 
#          default: undefined=off, but default value may be 
redefined in  
#          recv.ini 
 
#tmp_prefix=. 
# tmp_prefix: Like tmp_directory, but files are composed within the 
final  
#          target directories but stored with the given prefix in 
front of  
#          the normal filenames until the files are fully written.  
#          syntax: tmp_prefix=<file name start> 
#          default: undefined=off, but default value may be 
redefined in  
#          recv.ini 
 
#tmp_suffix=.tmp 
# tmp_suffix: Like tmp_prefix, but adding a suffix to the normal 
filenames  
#          until the files are fully written.  
#          syntax: tmp_suffix=<file suffix> 
#          default: undefined=off, but default value may be 
redefined in  
#          recv.ini 


