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Operatiivne suurandmete töötlus Riigi Ilmateenistuses

Ilmainfo väljastamiseks töödeldakse iga päev läbi mitmeid GB andmeid

Informatsioon satelliitidelt, radaritelt ja 
prognoosmudelitest saadakse andmetena 

(numbrilisel kujul), töö käigus toimub operatiivne 
ANDMETE TÖÖTLUS ja VISUALISEERIMINE. 

Prognoosmudelite osakonna ülesandeks on tagada 
operatiivsed väljundid sünoptikutele info 

analüüsimiseks ning prognooside koostamiseks. 

Igapäevaselt töödeldakse suur rida andmetest, 
sealhulgas ka Copernicuse andmevoog. 

Radariandmed



Sentinel-1

Riigi Ilmateenistuses

• Sentinel andmete operatiivne töötlus ja analüüs

• Mereproduktide ning mere mudelprognoosi väljade analüüs

Sentinel-2

Sentinel-3



• Merevaatlused
• Meremudelite väljundid
• Satelliidipõhised produktid



• Läänemere füüsikaliste parameetrite analüüs ja prognoosid. 

• Parameetrid: merevee tase, jää kontsentratsioon ja paksus, 
meretemperatuur, soolsus ja horisontaalsed kiirused 3D-
väljas jm. 

• Prognoosid 1-tunnise sammuga kuni +120 h. 

• Põhineb 3D HBM meremudelile (HIROMB-BOOS Model). 

• Horisontaalne võrgulahutus on 1 meremiil (2km x 2km), 
vertikaalselt on 25 kihti meetrites (-400 kuni 0). 



Ääreväljad HBM-EST 
mudeli jaoks 

• Horisontaalne võrgulahutus 

0.5-meremiili (529 x 455).

• Vertikaalsed kihid iga 3 m 
kuni 90 m, iga 5 m kuni 135 m 
sügavusel.  

• Prognoos kuni +48h.

• Sisendiks on HIRLAM-ETA.

BALTIC SEA PHYSICS
ANALYSIS AND FORECASTS

HBM-EST

HBM



Merevee tase

Merevee temperatuur ja soolsus 3m sügavusel

HBM – EST
väljundid

Mudel uueneb 
1 kord päevas 
kell 8.30 UTC

Tuule kiirus ja suund
HIRLAM-i



Tugev torm 
06.12.2015 

Foto: Valeri Larionov

Foto: Koidula Kliimann

Tormihoiatuste andmisel analüüsitakse merevee taset
ja selle dünaamikat HBM mudeli järgi 
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http://ilm.ee/?514676
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Suvisel hooajal jälgitakse merevee potentsiaalset temperatuuri
ja upwellingu nähtuse dünaamikat HBM mudeli järgi

18.08.-22.08.2015
Merevee t° langus

Dirhami



Copernicuse andmete 
operatiivne kasutamine  

• Merejää produktid
• Sentinel-1 SAR 
• Sentinel-2 MSI, Sentinel-3 OLCI

Iga ilmaga
Iga ilmaga

Selge ilmaga

• Jääproduktide visualiseerimine 
Riigi Ilmateenistuse siseveebil.

• Satelliitandmete töötlus 
(ESTHub, ARE3). 

• Andmete laekumine QGIS 
jääkaardi rakendusse.

Mere jääkaardi koostamiseks

www.ilmateenistus.ee/jaakaart

http://www.ilmateenistus.ee/jaakaart


• Operatiivselt edastab Soome 
Meteoroloogia Instituut (FMI).

• Põhineb satelliitandmetele (SAR, MODIS, 
VIIRS, AVHRR) ning punktmõõtmistele.

• Jääinfo manuaalne interpreteerimine.

• Kättesaadav 1 kord päevas.

• Produkti lahutus 1 km. 



• Operatiivselt edastab Soome 
Meteoroloogia Instituut (FMI).

• Põhineb SAR andmete erinevatelt 
satelliitidelt (Sentinel-1, RADARSAT). 

• Jääinfo automaatne interpreteerimine.

• Kättesaadav ebaregulaarse sagedusega.

• Produkti lahutus 500 m. 

SAR jää paksus [cm]



Satelliitinfo jääkaardi koostamiseks

Sentinel-2 MSI RGB

Sentinel-3 OLCI RGB

Sentinel-1 SAR



TÄNAN!

jekaterina.sluzenikina@envir.ee


