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Bevezetés

Harmadik Generációs METEOSAT (MTG) műholdak

Iker műhold: MTG-I +  MTG-S

MTG-I   :   FCI + LI                 (első MTG-I fellövése: 2022)

FCI Flexible Combined Imager, leképező berendezés

LI Lightning Imager, villám leképezés
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“Rapid scan” adás 

a második MTG-I fellövése után (~2026)

4 csatornában nő a területi felbontás

Jobb területi és időbeli felbontás

HRV csatorna megszűnik

Többi “régi” csatorna “marad”.

Néhány sáv spektrum tartománya kissé 

módosul.

5 új csatorna

a napsugárzasi tartományban



A műholdak sugárzást mérnek több spektrális sávban

Felhasználás

• Számítunk belőlük felszíni, légköri paramétereket (pl. felhőtető magasság, hőmérséklet) – származtatás

• Az adatokat megjelenítjük (“trükkökkel”) – Vizuális információ 

Az új csatornák hozzáadott értéke hogyan jeleníthető meg vizuális információként.

Egyedi sáv (sávkombináció)

RGB kép – kompozit kép – mi ez?

3 sávot vagy sávkombinációt jelenítünk meg a 3 alapszínben – RGB: red, green, blue

Az új információk szemléltetése teszt adatokkal

• Himawari japán geostacionárius műhold AHI leképező műszerével mért adatok

• GOES amerikai geostacionárius műhold ABI leképező műszerével mért adatok

• NPP/NOAA amerikai poláris műhold VIIRS leképező műszerével mért adatok

• Aqua/Terra amerikai poláris műhold MODIS leképező műszerével mért adatok

Az új csatornák hozzáadott értékéről lesz szó

• Milyen célra tervezték az új csatornákat?

• Új csatornák főbb tulajdonságai

Vízfelhő, jégfelhő – a felhőtetőn lévő felhőelemek vízcseppecskék vagy jégkristályok
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Új csatorna VIS0.4, VIS0.5 

VIS0.4 a kék, VIS0.5 a zöld tartományban mér

Ha együtt használjuk a VIS0.6 sávval (ami a piros tartományban mér)  Valós színű kompozit kép készíthető

Hasonló kép mint, ahogy a szemünkkel látjuk.

VISZONT

0.4 és 0.5 µm-en nemcsak a felhőelemeken számottevő a sugárzás szóródás, hanem  a légköri molekulákon és az aeroszol 

részecskéken is → Derült területen nem látszik élesen a felszín → Felhőmentes részeken homályos a kép

Légköri átbocsátás a látható és a közeli-infravörös tartományban. 

A rövidebb hullámhosszakon a molekuláris szórás hatását látjuk.

Minél rövidebb a hullámhossz, annál erősebb a hatás.

444 510 640



A Rayleigh sugárzás “homályosító” hatása csökken a hullámhossz növekedésével.
0.44 µm

0.48 µm

0.55 µm
0.67 µm



Új csatorna VIS0.4, VIS0.5

Blue                                         Green Red
0.455  µm                                0.510 µm                               0.645 µm
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0.4 és 0.5 µm-en a kép felhőmentes része homályos.

A molekulák szórását viszonylag egyszerű kiküszöbölni - Rayleigh szórás korrekciója

Himawari/AHI



VIIRS True Colour RGB

Colour 

beam

Channel Range

Red VIS0.67 0 110 % piecewise linear 

stretchingGreen VIS0.55 0 110 %

Blue VIS0.49 0 110 %

Fő célok:

• Valós színű képek előállítása

• Földfelszín megfigyelése

• Aeroszolok megfigyelése

• Tenger (óceán) vizében alga virágzás és lebegőanyag-tartalom megfigyelése

Tipikus színek
FCI Valós Színű RGB  teszt adata



Új csatorna VIS0.4, VIS0.5 

• Valós színű kompozit kép készíthető

• Felszíni alakzatok, növényborítottság könnyebben felismerhetőek

• Érthetőbb a nagyközönségnek

NPP/VIIRS

Valós Színű RGB

(VIS0.67, VIS0.55,VIS0.49)  

2018.10.04. 12:17 UTC

750 m felbontás



Új csatorna VIS0.4, VIS0.5 Az aeroszol réteg jól detektálható

Füst detektálás
NPP/VIIRS

Valós Színű RGB

(VIS0.67, VIS0.55,VIS0.49)  

2018.10.25. 12:24 UTC

NPP/VIIRS

Natural Colour RGB

(NIR1.61, NIR0.87,VIS0.67)  

2018.10.25. 12:24 UTC

750 m felbontás

Molekulák szórását kiküszöböltük 

Aeroszolok szórását nem küszöböljük ki - az jól látszik a képen (derült területen)

Rövidebb 

hullám-

hosszakon

jobban látszik 

az aeroszol 

fáklya.



Segíthet:

• Hírek

• Struktúra

• Animáció

• Színárnyalat

Színárnyalat 

• Az aeroszolokon való szóródás hogyan függ a hullámhossztól? 

• Ha áttetsző az aeroszol réteg, milyen az alatta lévő felszín?

Az aeroszolokon való szóródás hullámhossz szerinti menete függ pl.

• anyagtól 

• formától 

• részecskék átlagos méretétől (hullámhosszhoz képest) 

Új csatorna VIS0.4, VIS0.5 

• Az aeroszol réteg jól detektálható + aeroszol típus valószínűsítése: 

füst, por, homokfelhő, vulkáni hamu 



Aeroszol típus vizuális megkülönböztetése színárnyalat alapján

(legtöbbször szürke)

• Szmog – szürke, általában áttetsző

• Vulkáni hamu – barnás (összetétel)

• Fekete – korom (összetétel, erősen elnyelő)

Új csatorna VIS0.4, VIS0.5 

• Az aeroszol réteg jól detektálható + aeroszol típus valószínűsítése: füst, por, homokfelhő, vulkáni hamu 

Szmog

Vulkáni hamu



NPP, VIIRS True Colour RGB for 25 October 2018, 10:43 UTC

NOAA-20, VIIRS True Colour RGB for 11 November 2018, 21:14 UTC

(Source: https://cimss.ssec.wisc.edu/goes/blog/archives/category/air-quality)

Új csatorna VIS0.4, VIS0.5 

• Az aeroszol réteg jól detektálható + aeroszol típus valószínűsítése: füst, por, homokfelhő, vulkáni hamu 

Aeroszol típus vizuális megkülönböztetése színárnyalat alapján

(legtöbbször szürke)

• Tűz füstje – szürke, enyhén kékes (kisebb részecskék)

https://cimss.ssec.wisc.edu/goes/blog/archives/category/air-quality


Új csatorna VIS0.4, VIS0.5 

• Az aeroszol réteg jól detektálható + aeroszol típus valószínűsítése: füst, por, homokfelhő, vulkáni hamu 

China

Mongolia

Felhők és porfelhő

Himawari műhold

Valós Színű RGB

2015. április 27. 00-12 

UTC

(True Colour RGB 

animation created at CIRA)

Aeroszol típus vizuális 

megkülönböztetése színárnyalat 

alapján

• Sivatagi porfelhő – szürke, 

enyhén barnás (nagyobb 

részecskék)



Oceán, tenger egyéb vízfelszín megfigyelése

Tenger mély, tiszta víz – általában

sötétkék, majdnem fekete

NPP, VIIRS True Colour RGB image for 25 October 2018, 12:24 UTC



Hordalék

Sekély víz, nagy lebegőanyag tartalom

Oceán, tenger egyéb vízfelszín megfigyelése

Lebegő anyag tartalom és/vagy sekély víz - zöldes türkisz, barnás

Mennyire sekély a víz? Milyen az alja? Milyen a lebegőanyag-tartalom?

Összetétel: szerves - nem szerves, oldódik - nem oldódik, …

“Ocean colour” - sok (rövidhullámú) hullámhosszon mért adatokkal dolgozik

Tiszta és erősen zavaros tengervíz visszaverő képességének 

mért értékei. A függőleges vonalak az AHI műszer látható 

tartományú csatornáinak centrális hullámhosszait mutatják. 

Garonne folyó torkolata

Jangce folyó  hordaléka



Alga virágzás – sötét zöld, világoskék, …

Alga virágzás

Másik fajta alga esetében, amely erősen 

szórja a kék sugárzást.

Tiszta víz visszaverő képessége (kék görbe).

Tengervíz visszaverő képessége, tipikus fitoplankton

virágzása esetén (zöld görbe) - a kék sávban alacsony 

reflektivitás (nagy elnyelés) jelzi a magas klorofill tartalmat.



Eddig többnyire VIIRS képeket mutattunk.

Most megnézzük, hogy mit tapasztaltak a CIRA (USA) munkatársai, amikor Valós Színű RGB-t 

állítottak elő a  Himawari japán geostacionárius műhold AHI leképező berendezésének adataiból.

B G R

MTG/FCI 0.444 0.510 0.640

Himawari/AHI 0.455 0.510 0.645

GOES/ABI 0.470 --- 0.640

NOAA/VIIRS 0.445  0.488 0.555 0.672



True Color
No Correction

True Color
Rayleigh-Corrected
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Himawari-8 
japán geostacionárius műhold

AHI leképező műszer képe

Nincs zöld terület
Sivatag túl piros



A 0.51 µm AHI sáv nem a klorofill okozta 

visszaverődés maximumában mér. 

(VIIRS 0.555 µm-es sávban mér).

Grass

Soil

AHI VIIRS

Wavelength (μm)
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Probléma
Megoldás

Kombináljuk a VIS0.51 zöld sávot a 

növényzetre érzékeny NIR0.856 sávval. 

Ez lesz a hibrid zöld sáv (GH).

GH = (1-F) * R_510 + F * R_856

F F ~ 0.07 (súlyozási faktor, tapasztalati szám)

Ezt használjuk a True Colour RGB-ben.

↓

A NIR0.856 sáv megemeli a növényzet és a talajfelszín visszaverő 

képességet. 

A növényzet zöld lesz. A sivatag kevésbé piros.

+

Egyéb objektumok (felhő, óceán, sekély vizű területek) színére csak 

minimális hatása van.



True Color
No Correction

True Color
Rayleigh-Corrected
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True Color
Rayleigh
Hybrid
F=0.07

Himawari-8 

B G R

MTG/FCI 0.444 0.510 0.640

Himawari/AHI 0.455 0.510 0.645

Nagy valószínűséggel 

az FCI True Colour

RGB-re is alkalmazni 

kell majd ezt (vagy

egy hasonló) “hibrid 

zöld sáv” trükköt.
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Légköri vízgőztartalom meghatározása műholdadatokból

DERÜLT TERÜLET (vagy felhő felett)

Vízgőz elnyelési sávban kell mérni

Minél gyengébb az elnyelés, annál alacsonyabb rétegről tartalmaz infót

Új csatorna NIR0.91

Cél: Nappal, derült területen pontosabb kihullható-víztartalom a földközeli rétegben

Korábbi geostacionárius műholdak milyen infót adtak a légköri vízgőztartalomról?

IR tartományban mérés
WV6.2 - Erős elnyelési sáv “aljában” - felső troposzféra vízgőztartalom –

első + második generációs műholdadatok 

WV7.3 - Erős elnyelési sáv “oldalában” – valamennyivel gyengébb elnyelés –

középső troposzféra vízgőztartalma (SEVIRI)

IR12.0 – következő dia

A földfelszín és légkör által kibocsátott hőmérsekleti 

sugárzás a légkör tetején és különböző 

hőmérsékletekhez tartozó Planck függvények

6.2 7.3 12.0



https://www.eumetsat.int/website/home/Images/ImageLibrary/DAT_4050411.html

SEVIRI, Por RGB, (IR12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8)

30 June 2018 09:25 UTC
SEVIRI, 24h Mikrofizikai RGB, 

(IR12.0-IR10.8, IR10.8-IR8.7, IR10.8)

2018. május 13. 09:25 UTC

Derült területen 

Kevesebb piros árnyalat - nedvesebb alsó troposzféra

Több piros árnyalat - szárazabb alsó troposzféra

IR tartományban mérés

IR12.0 - gyenge elnyelés – főleg alacsony szintű info (SEVIRI)

A képen önmagában nem látszik a vízgőz mennyiség változása, de a (IR12-IR10.8) különbség képen már igen, főleg ha “ugrás” van –

moisture boundary
IR10.8 légköri ablak  - A különbség kiemeli a kis eltérést 

SEVIRI RGB-k, amik ezt használják: Dust RGB,  24h Mikofizikai RGB, Éjszakai Mikrofizikai RGB

https://www.eumetsat.int/website/home/Images/ImageLibrary/DAT_4050411.html


Napsugárzási tartományban
Gyenge elnyelés a rövidhullámú (napsugárzási) tartományban (FCI) 

Mennyiben járul hozzá az előzőkhöz? 

• Csak nappal

• Nagyobb felbontás

• Érzékenyebb

• T-től nem függ

• Még nem tudjuk

Új csatorna NIR0.91  Gyenge vízgőz elnyelés - napsugárzási tartományban

Cél: Nappal, derült területen pontosabb kihullható-víztartalom a földközeli rétegben (főleg szárazföld felett) →

(eddig (IR12.0-IR11.2) különbséget használtuk az RGB-kben)



Nincsen jó teszt adat - Nincs olyan műszer, ami elég pontosan ott mér, ahol az FCI fog.

NOAA/VIIRS, Himawari/AHI és GOES/ABI műszerek nem mérnek ebben a tartományban.

Terra/Aqua Modis és Sentinel adatokat használnak teszteléshez - jobb híján 

Elnyelési sáv mérése érzékeny a pontos elhelyezkedésre 

Kék, sárga görbe: 

0.9 µm körüli Modis 

és FCI sávok 

spektrális válasz 

függvényei.

Szaggatott vonal:

Légköri átbocsátás 

spektruma

Credit to Ivan Smiljanic, EUMETSAT



NIR0.9 sávban nem látszik szemre a vízgőztartalom eloszlása – túl gyenge a hatás

Hogy lehet láthatóvá tenni? - A legközelebbi légköri ablak sávval osztunk

NIR0.9/NIR0.8  hányados, hogy az légköri (2 irányú) átbocsátást közelítse –

Felszín reflektivitás hatását és a nap pozíciójától való függést valamennyire kiküszöböli.

Akkor kapom az átbocsátást, ha a felszínek reflektivitása ugyanaz (vagy hasonló).

SMT - Solar Moisture Transmittance

Hans Peter Roesli (Svájc) javaslata az alábbi cikk alapján.

Gao, B.-C., and Y.J. Kaufman, Water vapor retrievals using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) near-infrared channels, J. Geophys. Res., 108(D13), 4389, 

doi:10.1029/2002JD003023,2003



MODIS 
1 km felbontás 

Derült területen 

Sötétebb - nedvesebb alsó troposzféra

Világosabb - szárazabb alsó troposzféra

Átbocsátás közelítése, feltételezve, hogy a 

felszín visszaverő-képessége a két sávban 

(közel) ugyanaz.
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Új csatorna NIR1.3  Erős vízgőz elnyelés  a földfelszín, és az alacsony felhők általában nem ‘látszódnak’ 

Célok:

•A nagyon vékony magas-szintű jégfelhők megbízhatóbb detektálása 

Eddig nem detektált felhők detektálása

•Felső troposzféra nedvességtartalma és vékony cirrus felhők jobb elkülönítése

A magas-szintű nagyon

vékony jégfelhőkkel

mindig “baj van”

Nehéz detektálni 

műholdadatokkal 

IR-ben már van egy 

módszer a vékony 

felhők detektálására. 

1.38



NIR1.3 képen általában csak a felső 

(középső) troposzféra felhői látszódnak. 

VIIRS NIR1.38 (0-30%) VIIRS VIS0.67 (0-100%) VIIRS IR10.8 (-50,+15 C)

2018.12.26. 11:20 UTC

Hagyományos VIS és IR képek

A magas-szintű nagyon vékony jégfelhők detektálása általában nehéz

• Napsugárzási tartományban

• Légköri ablakokban (nincs számottevő elnyelés) általában nem látszódnak a nagyon vékony jégfelhők, mert 

1) gyenge a szóródás a vékony jégfelhőn  + 2) általában nem sötét a háttér

a cirrus réteg alatt lévő esetleges vastag felhő reflektivitása nagy + felszín reflektivitása számottevő lehet  

• Erős elnyelési sáv

Felszínről (alacsony felhőről) induló sugárzás általában elnyelődik → ezek nem látszódnak a képen → sötét háttér

Magas-szintű elég vastag felhők látszódnak (az ezeken szóródó sugárzás nem nyelődik el, mert felettük nincs sok vízgőz)

• Infravörös tartományban van egy módszer - később



M9 (1.38µm), ref. 0 – 80% linear stretch

M9 (1.38µm), ref. 0 – 40% linear stretch

M9 (1.38µm), ref. 0 – 20% linear stretch

M9 (1.38µm), ref. 0 – 10% linear stretch

M9 (1.38µm), ref. 0 – 10% gamma=1.5

29 June 2019, 18:43 UTC

NPP VIIRS 

(felbontás=750 m)

Convective storms, USA 

(North Dakota, Minnesota) 

Az üllő vékony részéből egyre 

többet látunk.

Viszont a vastagabb rész 

túltelítődik.

Magas-szintű nagyon vékony 

jégfelhőket (aeroszol réteget) 

szeretnénk detektálni.

Ezek jele akkor is gyenge, ha sötét a 

háttér.

A NIR1.38 kép sötét részét 

kontrasztosítjuk, hogy láthatóvá 

tegyük a nagyon gyenge jeleket.

A nagyon gyenge jeleket nehéz úgy 

láthatóvá tenni, hogy ne telítsük túl 

az eleve világosabb részeket + ne 

erősítsük a kép zajosságát is.

Martin Setvak képei, Csehország
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M9 (1.38µm), ref. 0 – 20% linear stretchM9 (1.38µm), ref. 0 – 10% linear stretchM9 (1.38µm), ref. 0 – 10% gamma=1.52020. január 9. 14:30 UTC,  NPP VIIRS, vékony cirrus, Afrika

Martin Setvak képei, Csehország
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NOAA-20 VIIRS, True Colour RGB

12 September 2020, 11:37 UTC  

Smoke (from California fires)

https://www.eumetsat.int/smoke-california-fires-above-europe-seen-noaa-20Martin Setvak képe, Csehország

https://www.eumetsat.int/smoke-california-fires-above-europe-seen-noaa-20
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M9 (1.38µm), piecewise linear curve stretch

Magas-szintű vékony 

aeroszol rétegMartin Setvak képe, Csehország



Colour beam Channel Range Gamma

Red NIR1.38 0 10 % 1.5

Green VIS0.67 0 80 % 0.75

Blue NIR1.61 0 80 % 1

VIIRS Cloud Type RGB

Cél: Nagyon vékony magas-szintű felhők megjelenítése a felhők  

optikai vastagságával és a felhőtetőn lévő részecskék 

halmazállapotával együtt.

Tipikus szinek
FCI Felhőtípus RGB teszt adata

Colour 

beam

Channel Information content

Red NIR1.38 Nagyon vékony magas szintű felhők megjelenítése

Green VIS0.67 Optikai vastagság

Blue NIR1.61 Felhőtető halmazállapot



VIIRS Felhőtípus RGB és 

komponensei 

2020. március 12. 11:32 UTC

NIR1.38 (0-10%) Г=1.5 VIS.67 (0-80%) Г=0.75

NIR1.6 (0-80%)Cloud Type RGB 

A piros komponensben a magas-szintű, 

(nem túl vékony) felhők világosak.

A köd a Pó síkságon és az Alpok nem 

látszik.

A vékony cirrus felhők a piros 

komponensben sokkal jobban 

látszódnak, mint a másik két 

komponensben.

Vékony cirrus felszín felett piros





VIIRS Felhőtípus RGB és 

komponensei 
2018. november 15. 10:51 UTC

NIR1.38 (0-10%) Г=1.5 VIS.67 (0-80%) Г=0.75

NIR1.6 (0-80%)Cloud Type RGB 

Reptér felett köröz a 

repülő. Stratus miatt nem 

tud leszállni.

R: kondencsík látszik 

G,B: stratus látszik és a 

tetején a kondenzcsík 

árnyéka

A kondenzcsík nem piros, 

hanem fehér, mert a 

másik két sáv nem sötét, 

hanem világos.

Contrail shadows over the stratus | 
EUMETSAT

https://www.eumetsat.int/contrail-shadows-over-stratus


A magas- és közép-szintű vékony felhőket SEVIRI adatokkal a Por, 24 órás Mikrofizikai és Éjszakai RGB-kben láthatjuk 

legjobban. Ugyanis ezek a (IR12-IR10.8) különbséget jelenítik meg az egyik komponensükben.

VIIRS, Por RGB VIIRS, Felhőtípus RGB2018.05.29. 12:17 UTC



A kondenzcsík még a magas-szintű vastag 

jégfelhő felett is látszik.

VIIRS Por RGB és Felhőtípus RGB összehasonlítása a vékony cirrus felhők detektálása szempontjából 
2018.05.29. 12:17 UTC

VIIRS Dust RGB                                                VIIRS CloudType RGB

A Por RGB (közép- és magas-

szintű) vékony felhőket 

detektál. A bal oldali képen a 

nyíl kondenzcsíkot mutat magas 

jégfelhő felett.

A Felhőtípus RGB nem 

detektálja ezt a kondenzcsíkot a 

vastag magas-szintű felhő felett.

A Felhőtípus RGB magas 

felhőket detektál, ha erősen 

kontrasztosítjuk, akkor a nagyon 

vékony felhőt is (feltéve, hogy 

sötét a háttér a NIR1.3 képen). 

A vékony cirrus felhők színe

függ attól, hogy mi van alatta. 

Mennyire és hogyan látszik a 

komponensekben. Derült terület 

felett van vagy alacsonyabb 

szintű felhők felett. - “ugrás” a 

színben.
A kondenzcsík nem látszik a magas-szintű 

vastag jégfelhő felett.



Vázlat

Bevezetés 

Nagyobb területi és időbeli felbontás

Új mérési csatornák információtartalma és velük készített kompozit (RGB) képek 

• VIS0.4 és VIS0.5 – Valós Színű RGB (True Colour RGB)

• NIR0.9

• NIR1.38                – Felhőtípus RGB (Cloud Type RGB)

• NIR2.25                – Felhőfázis RGB, Tűz RGB (Cloud Phase RGB, Fire Temperature RGB) 

Összefoglaló 



Új csatorna NIR2.25  mikrofizikai csatorna 

Fő cél: felhőtető mikrofizikai infók pontosítása

(a felhőtetőn lévő felhőelemek halmazállapota és átlagos nagysága) 

Miért érdekes a felhőtető mikrofizika?

•Általános felhőanalízis – jég- és vízfelhők elkülönítése

•Konvekció megfigyelése

•Fejlődő zivatarok megfigyelése – felhőtető jegesedés

•Fejlett zivatarok megfigyelése - heves zivatar tanulmányozása

•…

A SEVIRI adatokban is van mikrofizikai sáv

• NIR1.6 általában jól elválasztja a víz- és jégfelhőket, de vannak kivételek

• IR3.9 nappal a föld által kibocsátott hőmérsékleti sugárzás és a visszavert napsugárzás keveredik a mérésben –

Csak a visszavert napsugárzás tartalmazza felhőtető mikrofizikai infót



NIR1.6 az esetek többségében alkalmas arra, hogy

megkülönböztessük az optikailag vastag víz- és jégfelhőket.

NIR2.25 EGYEDÜL NEM alkalmas arra, hogy megkülönböztessük

az optikailag vastag víz- és jégfelhőket.

Arra viszont alkalmas, hogy elkülönítsük azon optikailag

vastag felhőket, amelyek tetején kis, illetve nagy felhőelemek

vannak.

Optikailag vastag felhők szimulált albedója a 

felhőtetőn lévő felhőelemek átlagos sugara függvényében

(Ralf Bennartz, University of Wisconsin–Madison)

A NIR2.25 sávban az albedó értéke szélesebb méret 

intervallumban érzékeny a felhőtetőn lévő részecskék 

átlagos méretére, mint a NIR1.6 sávban az albedó érték.

Elmélet – mikrofizikai csatornák (NIR1.6, NIR2.25) jellemzői



VIS0.5                                              NIR1.6                                   NIR2.25

High-level lee clouds typically consist of very small ice crystals.

A NIR1.6 csatornában a jégfelhők általában 

sötétebbek, mint a vízfelhők. 

A NIR1.6 és a NIR2.25 csatornákban is a kis 

részecskék világosabbak, mint a nagy részecskék. 



Víz- és jégfelhő szimulált reflektivítása sötét felszín felett 2-2 hullámhossz-párra. Paraméterek: optikai vastagság és részecskeméret

Átfedés van a víz- és jégfelhő görbék között Nincs átfedés, ezt a csatorna párt használva a fázis azonosítás megbízhatóbb.

R0.64 µm R1.6 µm

kék: jégfelhő
barna: vízfelhő

NIR1.6 and VIS0.64 NIR2.25 and NIR1.6 

NIR1.6 és NIR2.25 csatornák együtt - Jobb vastag jégfelhő – vastag vízfelhő elkülönítés

G.Kerdraon, H. Le Gléau, M.-P. Raoul

Météo-France, CMS, Lannion France



Colour 

beam

Channel Range Gamma

Red NIR1.61 0 50 % 1

Green NIR2.25 0 50 % 1

Blue VIS0.67 0 100 % 1

VIIRS Felhőfázis RGB

Optikai vastagság és felhőtető mikrofizika infó (hőmérséklet infó nincs)

A jég- és vízfelhők elkülönítése a vastag felhőkre megbízhatóbb, mint 

a SEVIRI RGB képeknél.

Jó a színkontraszt a felhőtető azon területei között, melyeket kisebb és  

nagyobb felhőelemek borítanak.

FCI Felhőfázis RGB teszt adata

Csatorna          Információ-tartalom

Red            NIR1.61         Felhőtető mikrofizika (elsősorban halmazállapot) 

Green NIR2.25 Felhőtető mikrofizika (elsősorban felhőelem méret) 

Blue VIS0.67         Felhő optikai vastagság 

csak nappal



Tenger Homok sivatag Szárazföld kevés/sok zöld növénnyel Hó

Vastag jégfelhő

- kis jégkristályok

Vastag vízfelhő 

- nagy cseppek

Közepesen vékony 

jégfelhő tenger 

felett

Vékony jégfelhő 

tenger felett

Vékony vízfelhő 

tenger felett

Vastag jégfelhő 

- nagy jégkristályok

Vastag vízfelhő 

- közepes cseppek

Vastag vízfelhő 

- kis cseppek

VIIRS Felhőfázis RGB tipikus színei

Vastag vízfelhő extra nagy cseppekkel 

vagy kevert fázisú vastag felhő 
A vékony felhők 

színe számos 

tényezőtől függ

Vékony jégfelhő 

szárazföld felett

Vékony jégfelhő 

vízfelhő felett



VIIRS Felhőfázis RGB  

30 August 2020, 11:27 UTC

A Felhőfázis RGB képeken 

jó elkülöníthetőek a vastag 

víz- és jégfelhők, valamint 

a derült felszín.

Sok színárnyalat a víz- és 

jégfelhő osztályokon belül.

Többféle színárnyalat 

aszerint, hogy mekkorák a 

felhőelemek a felhőtetőkön.

Jó a színkontraszt.

vékony jégfelhő - eltérő 

színárnyalat 

Alkalmazás

Általános felhőanalízis



‘Outflow boundary’ 

animáció

10 perces 

Himawari/AHI 

Felhőfázis RGB képek, 

2016. október 25. 

2-4 UTC

Bismarck-tenger

Víz- és jégfelhők megkülönböztetése

anim_CloudPhaseRGB_2.mov
anim_CloudPhaseRGB_2.mov
anim_CloudPhaseRGB_2.mov
anim_CloudPhaseRGB_2.mov


Konvekció fejlődő fázis - jól látszik a jegesedés a tornyos cumulus felhők tetején. VIIRS, 2019.08.13. 11:58 UTC

A Felhőfázis RGB-n feltűnő a jegesedő cumulus.  

(kék és sárga/rózsaszín)

A Nappali Mikrofizikai RGB-n is feltűnő a jegesedő cumulus, 

különösen ha a vízfelhők kicsi cseppekből állnak. (piros és sárgászöld )



VIIRS Felhőfázis RGB és Nappali Mikrofizikai RGB (NIR1.6-tal), 2020.08.30. 11:27 UTC

A Felhőfázis 

RGB-n jobb a 

színkontraszt 

a víz-, a jég- és 

vegyes 

halmazállapotú 

felhők között



VIIRS Felhőfázis RGB 

2018. május 13. 12:17 UTC

SEVIRI Nappali Mikrofizikai  RGB SEVIRI Zivatar RGB

Világosabb kék szín - vastag jégfelhő kis 

jégkristályokkal a tetején – zivatarcella 

valószínűleg erős feláramlással

Sárga szín – vastag jégfelhő, nagyon 

hideg és/vagy kis jégkristályokkal a 

tetején - zivatarcella valószínűleg erős 

feláramlással

Narancssárga szín - vastag jégfelhő kis 

jégkristályokkal a tetején –

zivatarcella valószínűleg erős 

feláramlással

Kis méretű jég-kristályok a felhőtetőn (vagy felette) a zivatar esetleges heves voltára utalnak (intenzív gyors feláramlás)

(önmagában nem feltétlenül utal heves zivatarra!!!)



2019. április 30. 

11:26 UTC

Románia 

heves zivatar, jégeső

Kis jégkristályok a 

zivatar tetején

A Felhőfázis és a 

Nappali Mikrofizikai 

RGB képen is látszik



VIIRS Felhőfázis RGB 

2020. augusztus 29. 

11:46 UTC

13 UTC körül tornadót 

figyeltek meg a keleti 

cella területén 

A keleti cella világosabb

kék, tetején kisebbek a 

jégkristályok

fejlődő cumulus-ok 

színei



VIIRS Szendvics és 

Felhőfázis RGB  

30 August 2020, 12:17 UTC

50 perccel később

tornádó Olaszország középső 

részén

A Felhőfázis RGB képen 

látszik, hogy

a nyíllal jelölt helyen 

kisebb jégkristályok 

jelennek meg az üllő 

felületén.

A Szendvics kép alapján itt 

egy új cella töri át a már 

meglévő üllőt. Túlnyúló 

csúcs látszik.



Vázlat

Bevezetés 

Új mérési csatornák információtartalma és velük készített kompozit (RGB) képek 

• VIS0.4 és VIS0.5 – Valós Színű RGB (True Colour RGB)

• NIR0.9

• NIR1.38                – Felhőtípus RGB (Cloud Type RGB)

• NIR2.25 – Felhőfázis RGB, Tűz RGB (Cloud Phase RGB, Fire Temperature RGB) 

Összefoglaló 



Planck függvények

Napfelszín hőmérséklete ~ 5777 K, 

Földfelszín hőmérséklete ~300 K, 

Erdőtűz hőmérséklete ~600 – 1000K.https://resources.eumetrain.org/data/3/30/navmenu.php?tab=5&page=1.2.0

Tűzdetektálásra 

hagyományosan a 

3.7-3.9 µm körüli IR  

csatornát használják.

A tűz hőmérsékletéhez 

tartozó Planck fv. 

maximuma e körül van.



SEVIRI IR3.9 
Tűz esetén a SEVIRI IR3.9 detektor túl erős jelet kapott. 

SEVIRI-n a IR3.9 érzékenységét 

nem tűzdetektálásra méretezték, 

hanem gyenge jelek mérésére.

SEVIRI Nappali Mikrofizikai RGB, 2012.07.23. 07:25 UTC

Tűz esetén a detektor “telítődik” – a szomszédos pixeleket 

is megbolondítja.

SEVIRI IR3.9 a tűz területét sokkal nagyobbra adja.

SEVIRI Éjszakai RGB, 2008.02.27. 20:55 UTC

IR3.9



FCI módosított csatorna IR3.8 
•A módosított csatornában kisebb a CO2 elnyelése.

•Az új csatorna “kettős érzékenységű”

o Nagyobb érzékenység - szélesebb intenzitás tartományban 

o Tűz esetén se telítődik

o “hideg” hőmérsékletű objektum mérésénél is elég érzékeny

•Jobb tűzdetektálás – a területet jobban lehet becsülni, az jel erősségét jó pontossággal méri

Colour 

beam
Channel Range Gamma

Red IR3.7 273 333 K 0.4

Green NIR2.25 0 100 % 1

Blue NIR1.6 0 75 % 1

VIIRS Fire Temperature RGB “recept”
Colour Channel [µm] Physically relates to

Red IR3.7
(Fire) temperature

Cloud top microphysics

Green NIR2.25
Fire temperature

Land type, cloud top particle size

Blue NIR1.6
Fire temperature

Land type, cloud top phase

Információ-

tartalom

Tűz hőmérsékletének / intenzitásának detektálása  

Három NIR csatornát használunk, mind a három érzékeny a tűz hőmérsékletére. 

Javított érzékenységű 3.8 µm + új 2.25 µm + régi 1.6 µm csatornák

FCI Tűz RGB teszt adata



2.251.6

https://resources.eumetrain.org/data/3/30/navmenu.php?tab=5&page=1.2.0

Tűz esetén mind a három 

csatorna nagy jelet ad. 

Minél melegebb a tűz, 

annál erősebb jeleket 

kapunk a rövidebb 

hullámhosszakon.

Piros - sárga - fehér

Tűz hőmérsékletének / 

intenzitásának detektálása  

Három NIR csatornát 

használunk, mindegyik 

érzékeny a tűz 

hőmérsékletére. 

Javított érzékenységű 3.8 µm 

+ új 2.25 µm 

+ régi 1.6 µm csatornák

Wien-féle eltolódási törvény



FCI proxy Fire temperature RGB quick guide

VIIRS Fire Temperature RGB, 

Sithonia Peninsula, Greece, 25 

October 2018, 10:44 UTC 

NPP VIIRS Fire Temperature RGB, True Colour RGB 

Zakynthos, Greece, 15 September 2019, 10:48 UTC 

Comparison to True Colour RGB

The Fire Temperature RGB image (left) shows a fire

in red and yellow, while the True Colour RGB

(right) shows the corresponding smoke.

Éjszaka a háttér sötét.

Nappal a víz- és jégfelhők, 

valamint a szárazföld, tenger 

felszín azonosítható.

A földfelszín színe erősen függ a 

felszín típusától és 

hőmérsékletétől.

NPP VIIRS Fire Temperature RGB,

29 August 2020, 11:46 UTC 

8

6

6

9

NOAA-20 VIIRS 10 March 2020, 11:20 UTC

7

7

6

9

8

7

VIIRS Fire Temperature RGB, 

Alberta, Canada, 

19 May 2019, 19:01 UTC 

Tipikus színek

https://eumetrain.org/sites/default/files/2021-05/FireTemperatureRGB.pdf

https://eumetrain.org/sites/default/files/2021-05/FireTemperatureRGB.pdf


Erdőtűz

Oroszországban

Himawari-8 AHI 

Fire Temperature RGB
25 April 2018, 01:20 UTC



GOES16 ABI

Fire Temperature RGB

9 September 2020, 21 

UTC

Leégett

terület
Füst

Tűz
Füst

Füst



Vázlat

Bevezetés 

Új mérési csatornák információtartalma és velük készített kompozit (RGB) képek 

• VIS0.4 és VIS0.5 – Valós Színű RGB (True Colour RGB)

• NIR0.9

• NIR1.38                – Felhőtípus RGB (Cloud Type RGB)

• NIR2.25                – Felhőfázis RGB, Tűz RGB (Cloud Phase RGB, Fire Temperature RGB) 

Összefoglaló 



• Új csatorna VIS0.4, VIS0.5 

•Valós színű kompozit kép

•Jobb aeroszol megfigyelés – jobb vulkáni hamu, füst, porfelhő elkülönítés

•Óceán, tenger (vízfelszín közelében) – Lebegőanyag-tartalom 

•Új csatorna NIR0.9 

•Nappal pontosabb kihullható-víztartalom becslés az alacsony rétegben derült területeken

•Új csatorna NIR1.3 

•A magas-szintű nagyon vékony jégfelhők megbízhatóbb detektálása (főleg, ha nincs alatta alacsonyabb szintű felhő)

•Új csatorna NIR2.25 

•A felhőtető mikrofizika (a felhő tetején lévő részecskék halmazállapota és átlagos mérete) pontosabb számítása – jég-

és vízfelhők pontosabb különválasztása

•Infó a tűz hőmérsékletéről / intenzitásáról

•Módosított csatorna IR3.8  Nagyobb érzékenység - szélesebb intenzitás tartományban

• Jobb tűzdetektálás , (nem lesz túl nagy a tűz terület)… 

• Mérés - több spektrális sávban

• Kisebb mérési hiba

• Nagyobb tér- és időbeli felbontás



Képek OMSZ-on belül:

Aktuális VIIRS képek a HAWK-ban: muhold/VIIRS menűpont

VIIRS “Quick look” archívum: to.met.hu Műhold/Produktumok/NPP/VIIRS

http://radar.met.hu/~to/toweb/muhold/viirs_nezo.php

Aktuális és archív GOES/ABI és HIMAWARI/AHI képek a EUMeTrain honlapon – ePort PRO

http://212.232.25.232/ng-maps/

VIIRS és MODIS True Colour RGB kép (és produktum) nézegető (aktuális és archív adatok)

https://worldview.earthdata.nasa.gov/

GOES/ABI kép nézegető

https://www.star.nesdis.noaa.gov/GOES/index.php

Hasznos linkek - 1

http://radar.met.hu/~to/toweb/muhold/viirs_nezo.php
http://212.232.25.232/ng-maps/
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://www.star.nesdis.noaa.gov/GOES/index.php


Ismertetők: 

EUMeTrain “Quick Guide” az új csatornákról:

https://eumetrain.org/sites/default/files/2022-05/VIS04QG.pdf

https://eumetrain.org/sites/default/files/2022-05/VIS05QG.pdf

https://eumetrain.org/sites/default/files/2020-05/NIR13QG.pdf

https://eumetrain.org/sites/default/files/2020-05/NIR225QG.pdf

EUMeTrain “Quick Guide” az új csatornákkal készülő RGB képekről

https://eumetrain.org/sites/default/files/2021-05/TrueColourRGB.pdf

https://eumetrain.org/sites/default/files/2023-01/CloudPhaseRGB.pdf

https://eumetrain.org/sites/default/files/2021-05/CloudTypeRGB.pdf

https://eumetrain.org/sites/default/files/2021-05/FireTemperatureRGB.pdf

EUMeTrain RGB “Colour Interpretation Guide”

https://eumetrain.org/index.php/rgb-color-guide

Esettanulmányok

EUMETSAT Image Library esettanulmány pl.:

https://www.eumetsat.int/studying-convective-situation-europe-viirs-images

Contrail shadows over the stratus | EUMETSAT

Yellow mountain snow across Europe | EUMETSAT

Előadások pl.:

a 2021. évi “Convection Working Group” workshopon (Tuesday 8:15h)

https://cwg.eumetsat.int/presentations-cwg-meeting-2021/

Előrejelzőknek tartott (magyar nyelvű) előadás a Felhőfázis RGB képről

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RlO-uFqMNDlR9VAcgOTk0y4WLyHwx0Fr

x:\EFO\_Public\TOVABBKEPZES\VIIRS_felho_fazis_RGB\

Hasznos linkek - 2

https://eumetrain.org/sites/default/files/2022-05/VIS04QG.pdf
https://eumetrain.org/sites/default/files/2022-05/VIS05QG.pdf
https://eumetrain.org/sites/default/files/2020-05/NIR13QG.pdf
https://eumetrain.org/sites/default/files/2020-05/NIR225QG.pdf
https://eumetrain.org/sites/default/files/2021-05/TrueColourRGB.pdf
https://eumetrain.org/sites/default/files/2023-01/CloudPhaseRGB.pdf
https://eumetrain.org/sites/default/files/2021-05/CloudTypeRGB.pdf
https://eumetrain.org/sites/default/files/2021-05/FireTemperatureRGB.pdf
https://eumetrain.org/index.php/rgb-color-guide
https://www.eumetsat.int/studying-convective-situation-europe-viirs-images
https://www.eumetsat.int/contrail-shadows-over-stratus
https://www.eumetsat.int/yellow-mountain-snow-across-europe
https://cwg.eumetsat.int/presentations-cwg-meeting-2021/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RlO-uFqMNDlR9VAcgOTk0y4WLyHwx0Fr


Köszönöm a 

figyelmet!

Füst és felhők 

Kamcsatkától nyugatra

2016. június 7.

Köszönet a kollegáknak:

• Műholdasok

• Előrejelzők

• HAWK fejlesztők

• Informatikusok

• Radar/villám

szakemberek

• Numerikusok


