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INTRODUÇÃO
RESUMO
O uso de satélites em aplicações na agricultura tem se tornado cada vez mais
comum dadas as imensas vantagens que podem oferecer em termos de previsão
meteorológica, controle de pragas e doenças, e outros itens, tornando-se assim
uma ferramenta que pode fornecer um grande diferencial aos agricultores.
COMPETÊNCIAS
Conhecer as principais aplicações dos satélites na área agrícola. Conhecer o que
é uma PCD e como ela se integra aos satélites. Aprender o que é
Geoprocessamento e como ele pode auxiliar na gestão de agronegócios.
PALAVRAS-CHAVE
Processamento de imagens, estações automáticas, plataforma de coleta de
dados, cobertura vegetal, NDVI, Índice de Vegetação por Diferenças
Normalizadas.

6.1 Satélites na Agricultura
6.1.1 Variáveis Importantes

A agricultura moderna tende a realizar monitoramentos detalhados do
tempo e de sua influência no estado do solo e das culturas. Essa tecnologia
garante elevados ganhos ao gerenciar adequadamente a produção agrícola
com base em informações de previsão de tempo e clima, acionamento de
defesa civil no caso de desastres e permitindo ações moderadoras de
impactos e previsão de safras.
Os satélites geofísicos e ambientais são capazes de monitorar grandes áreas do
globo terrestre a um custo relativamente reduzido para o usuário que se limita a
recepção e processamento de imagens. O custo elevado de colocar um satélite
em órbita é compensado pela sua utilização em grande escala.
Um exemplo de aplicação é o programa PROCLIMA de monitoramento de
umidade de solos; este programa não apenas utiliza dados de estações de
superfície como também de satélites para monitorar uma variável extremamente
difícil de medir por redes superficiais.
6.1.2 Aplicações de satélites na agricultura

A delimitação de terrenos e áreas cultivadas para aplicações na agricultura
podem ser realizada por satélites como Landsat, SPOT, entre outros. O
Brasil possui um satélite construído e colocado em órbita em colaboração
com a China: o CBERS (leia: cíbers).
Em princípio, as características dos sensores destes satélites podem fornecer
outras informações além das "fotográficas", como a temperatura do solo ou
identificação de estresse hídrico de culturas.
Porém, a freqüência de passagem por cada local não é apropriada para o
monitoramento diário (por exemplo, o Landsat passa uma vez a cada 16 dias e a
observação requer da ausência de nuvens). Assim, para necessidades agrícolas,
são mais apropriados satélites ambientais com imagens produzidas na escala de
horas ou não mais de um dia (GOES, Meteosat, série NOAA, Terra, Aqua).
6.1.3 Estações automáticas e satélites de dados

A meteorologia moderna utiliza estações automáticas capazes de amostrar
dados em intervalos pequenos e transmitir a informação a satélites que a
retransmitem a centros de coletas de dados.

6.1.4 Satélites Ambientais

Os sensores instalados nos satélites observam a radiação que emerge do
planeta, em áreas pequenas e em diferentes faixas espectrais. As imagens
construídas com esta informação permitem visualizar a distribuição de
nebulosidade sobre o planeta. Este é um instrumento valioso para monitorar
a evolução do tempo.
Outras informações permitem deduzir variados espectros como perfil vertical de
temperatura e umidade, radiação que está chegando ao solo, quantidade de
chuva, etc.
6.1.5 Vantagens do uso de satélites na agricultura

As vantagens do uso de satélites na agricultura são:
• o custo reduzido das informações para o usuário final;
• a grande área de cobertura das imagens;
• a flexibilidade do tipo de informação captada pelos sensores.
O custo para o usuário final, que é bem menor quando comparado a outros
sistemas, como o imageamento feito por aviões.
A grande área coberta pelas imagens, que permite uma visualização sinótica da
extensão analisada, sem contudo se perder o detalhamento das imagens.
Graças aos diversos instrumentos e sensores dos satélites, é possível obter
informações que, de outra forma, só seriam possíveis mediante a encomenda de
um estudo específico.
6.1.6 Meteorológicas e agricultura

As informações transmitidas pelos satélites fornecem dados que permitem
previsões com um bom grau de precisão para um espaço de tempo que
varia de alguns dias a um ano ou mais, como no caso do El Niño.
Com base em informações assim, é possível ao agricultor, por exemplo, prever se
aquele ano será mais chuvoso ou mais seco, o que afeta o tempo de maturação e
a qualidade dos produtos, se será necessário investir mais em irrigação,
adubagem, ou ainda, se são previstas chuvas fortes, granizo ou geadas para os
próximos dias, se será necessário proteger a cultura, ou ainda readubá-la depois
que a água tiver retirado nutrientes do solo.
6.1.7 Coberturas: vegetação e NDVI

A refletância típica de um dossel vegetal depende do tipo de planta, mas é
variável com as condições de estresse decorrentes de déficit hídrico. Com
base em dados de dois canais de satélite NOAA (leia: nôa), pode-se definir

o Índice de Vegetação por Diferenças Normalizadas – IDVN - também
conhecido como NDVI.
6.1.8 Temperaturas

A radiação emitida pela superfície corresponde aproximadamente à de um
corpo negro a 300K. Os comprimentos de onda vão de 4 microns a 50
microns.
O vapor d'água e o dióxido de carbono, principalmente, absorvem essa radiação
no primeiro quilômetro de atmosfera e a re-emitem, com sua própria temperatura,
gerando o que conhecemos como efeito de estufa.
Porém, duas faixas de comprimentos de onda são pouco absorvidas: um deles
encontra-se em 3,9 microns e o outro em 10-11 microns; estas são janelas
atmosféricas que permitem observar a temperatura do solo desde o espaço.
A segunda janela é aproveitada para monitorar temperatura do continente e do
mar.
6.1.9 O que é a constante solar?

A constante solar é a irradiância proveniente do Sol, chegando à órbita da
Terra.
Por irradiância entendemos ser o fluxo de radiação por unidade de tempo e
unidade de área, medida em W.m-2)
Como ela depende da distância ao Sol e a órbita da Terra não é circular (é uma
elipse com baixa excentricidade), convencionou-se em fixar a distância de 149,5
milhões de km (diatância média Terra-Sol) para definir a cosntante solar, resultado
no valor So= 1367 W.m-2.
6.1.10 O que mantém um satélite em órbita?

Os satélites giram em torno da Terra porque existe uma força de atração do
planeta, a força da gravitação universal, que exerce um efeito de força
centrípeta.
Exatamente como fazer girar uma pedra presa a uma corda. A corda imprime uma
força centrípeta que impede que a pedra se afaste.
6.1.11 satélites heliossincronos

Os satélites heliossíncronos passam pela mesma região do planeta a cada
12 horas, uma vez de dia e a outra a noite.
Isso quer dizer que são vistos sempre na mesma HORA LOCAL (ou hora SOLAR:
estão “sincronizados com o Sol”, por isso o termo heliossíncrono).

Para se obter uma órbita heliossíncrona, o satélite tem um período de
aproximadamente 100 minutos, e a órbita tem uma pequena inclinação com
relação aos meridianos (órbita “quase polar”). O efeito é que ao passar pela
mesma região da Terra, esta já tem girado em torno de 15 graus. Por tanto, o
satélite está passando mais tarde (em horário universal), mas na mesma hora (em
horário solar ou local).
6.1.12 satélites geoestacionários

Os satélites geoestacionários estão no plano de equador, girando com a
mesma velocidade angular que a Terra. Portanto, são vistos como se
estivessem “estacionados” sobre um ponto do planeta: dali o termo
geoestacionário.
6.1.13 Freqüência de observações do planeta

A freqüência de observação da Terra depende do tipo de órbita do satélite.
Um satélite heliossíncrono (os NOAA; o Terra, o Aqua) passa pela mesma região
do globo terrestre a cada 12 horas, ou seja, fornece informações 2 vezes por dia
(uma de dia, outra de noite). Já um satélite geoestacionário permite observar a
mesma região a qualquer horário; a única limitação é o tempo necessário para
criar uma imagem, processá-la e enviá-la à Terra. O satélite GOES envia
informação a cada meia hora. O satélite MSG (Meteosat 8, ou Meteosat Second
Generation) a envia a cada 15 minutos.

ATIVIDADES
Pesquisar na Internet, jornais e revistas notícias sobre aplicações de imagens de
satélite na agricultura, no controle de desmatamentos e queimadas.
Montar um mural com o resultado da pesquisa e sugerir atualizações periódicas.
PERGUNTAS E RESPOSTAS
1. Se um satélite voasse a uma altitude muito baixa, qual seria o período de
sua órbita?
O período de uma órbita pode ser calculado pela segunda Lei de Newton:
Força de atração gravitacional = G M m / R2, (1)
Força centrípeta = m a = m ω2 R, (2)
sendo
m = massa do satélite
M = massa da Terra
R = distância ao centro da Terra
ω = velocidade angular do satélite = 2π/T (T = período)
G = constante gravitacional universal = ...

Das equações (1) e (2), é deduzido que
ω2 = G M / R3 → T = 2π [R3/GM]1/2 (3)
No caso de um satélite a altitudes muito baixas, R = raio da terra = 6700 km,
deduzindo-se que a órbita terá um período de 5200 segundos = 1h 27min
aproximadamente. Esta é a órbita mais rápida que um satélite pode ter...
Dica para não calcular tanto. Na equação (1), a força gravitacional não é senão o
PESO de um corpo à distância R do centro da Terra. Portanto, se o satélite está a
baixa altitude então essa força é o peso que teria à superfície, Peso = m g (g=
aceleração da gravidade = 9,8 m/s2). Portanto, para baixas altitudes será
GM/R2 = g,
e a equação (3) pode ser escrita T = 2π [R/g]1/2
2. A que se refere o termo “ondas curtas”? Qual é a origem delas? Tem
algum satélite ambiental que as meça?
O termo “ondas curtas” se refere à radiação solar, com comprimentos de onda
entre 0,3 e 4 µm. A origem é o Sol (ou qualquer estrela). É importante observar
que esta é radiação térmica de corpos muito quentes (milhares de graus), razão
pela qual emitem principalmente nesses comprimentos de onda (na verdade,
emitem em TODOS os comprimentos de onda, mas fora desse intervalo a
radiação é muito fraca). Também é importante notar que a Terra, que tem menos
de 350°K, praticamente não emite em ondas curtas, mas é capaz de refletir (pelo
solo e nuvens) essa faixa de radiação.
Praticamente todos os satélites ambientais medem radiação de onda curta
REFLETIDA pela Terra. Esta informação é útil para estudar propriedades do solo
e coberturas vegetais (que refletem diferentemente, de acordo com sua
constituição e tipo de vegetação. Propriedades de nuvens (tipo, espessura)
também podem ser deduzidos, de acordo com a refletância observada. Exemplos:
Os satélites GOES, Meteosat, NOAA (sensor AVHRR), Terra e Aqua (sensor
MODIS) realizam estas medidas.
3. A que se refere o termo “ondas longas”? Qual é a origem delas? Tem
algum satélite que as meça?
“Ondas longas” se refere à radiação emitida por corpos que estão a, no máximo,
algumas centenas de graus Kelvin. Também se usa o termo “radiação térmica”, ou
“radiação infravermelha termal”. Os comprimentos de onda típicos (com radiação
mais intensa), estão entre 4 e 50 ou 100 µm. Além destes comprimentos, fala-se
mais em “microondas”.
Praticamente todos os satélites ambientais têm instrumentos que medem radiação
de onda longa. Basicamente, a informação colhida permite avaliar a temperatura

da atmosfera e da superfície.
4. O cumulonimbo reflete 90% da radiação solar que está chegando
(suponha o sol no zênite). Faça uma estimativa do fluxo solar (em W.m2) que
ele devolve para o espaço. Estime também seu saldo de radiação: ele tende
a resfriar-se, ou aquecer-se?
É importante observar que a atmosfera é capaz de atenuar e dispersar radiação
proveniente do sol (especialmente se contém aerossóis em grande quantidade).
Entretanto, o topo de uma nuvem Cb está a mais de 10 km de altura, de forma que
a atmosfera por cima dele pose considerar-se “limpa” e sem interação com a
radiação solar. Vamos desprezar a absorção devida ao ozônio estratosférico (que
pode atingir até 2% da constante solar). Nessas condições, a irradiância que
atinge a nuvem é
E↓ = S . cosZ = 1367 W.m-2 . cos 0° (Z = 0°, já que o Sol está no zênite).
Portanto, o Cb deve refletir 0,9 x 1367 = 1230 W.m-2
Sendo que o Cb emite ... W.m-2, e tem uma absortância de 10% com relação à
radiação solar (já que a refletância é de 90%), seu saldo de radiação é de +0,10 ×
1367 - ... W.m-2 . Conclusão: o topo do Cb tende a se resfriar.
GLOSSÁRIO
Microrregião: em meteorologia, corresponde a uma área relativamente pequena
na qual se pode determinar um comportamento específico a ela.
Mícron: unidade de medida que corresponde à milésima parte do milímetro.
visualização sinótica:
LINKS
Nome: CPTEC/INPE
Descrição: Previsão do tempo para todo o país com imagens de satélite
atualizadas
Url: http://www.cptec.inpe.br/
Nome: Four Milab
Descrição: Visualização da Terra a partir do espaço. É só escolher o satélite que
a imagem é gerada a partir desse ponto de vista. Em inglês.
URL: http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth
Nome: Climatempo
Descrição: Portal sobre clima e previsão do tempo. Muitas das previsões de
rádios e emissoras de tv são obtidas nesse site.
URL: http://www4.climatempo.com.br/novo/index.php

SATÉLITES METEOROLÓGICOS

ÓRBITA
GEOESTACIONÁRIOS

GOES
(Geostationary Operational
Environmental Satellites)

METEOSAT

A órbita geoestacionária é um satélite equatorial que fica permanentemente sobre a linha do
equador. Apresenta o período de rotação coincidente com o período sideral de rotação da
Terra, portanto, gira com a mesma velocidade de rotação da Terra. Como tem o mesmo
sentido de rotação que o da Terra e excentricidade da órbita nula, sempre permanece acima de
um ponto e à mesma distância da Terra. O satélite pode observar uma região circular com um
raio aproximado de até 70° de latitude. Entretanto, devido às deformações relacionadas à
curvatura da superfície terrestre, a área de observação é limitada. Habitualmente, na prática
das análises numéricas, os dados dos satélites geoestacionários se restringem àqueles de uma
área limitada por um círculo com raio de até 55° de latitude, com o centro no ponto
subsatélite, e com raio de até 65° de latitude nas analises qualitativas (não-numérica).

Satélites americanos mantidos pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Os dados são distribuídos pelo National Environmental Satellite and Information Service
(NESDIS). Sua altitude e órbita são semelhantes ao Meteosat. As imagens do globo terrestre
são obtidas a cada 30 minutos. O GOES é um dispositivo de 5 canais espectrais sendo um
Visível (0,55-0,75 µm), três canais Infravermelhos (3,8-4,0 µm, 10,2-11,2 µm, 11,5-12,5 µm)
e o canal de Vapor d'Água (6,5-7,0 µm). No canal Visível, a resolução é 1 km. Nos canais
Infravermelhos, a resolução é de 4 km. No canal Vapor d'água, a resolução é de 8 km

Satélites geoestacionários europeus mantido pela EUMETSAT. A EUMETSAT é uma organização
intergovernamental criada em uma convenção internacional que reuniu 17 países europeus. A
altitude dos satélites é de 35.800 km. Seu campo de imagem (42% da superfície da terra) é

restrito à sua localização sobre na vertical sobre a intersecção do Equador com o meridiano de
Greenwich. Equipado com um sensor espectral, ele explora a superfície terrestre por faixas.
Para cada pixel desta faixa, se obtém a energia irradiada para diferentes gamas espectrais. Os
três espectros do Meteosat são o Visível (0,45-1,00 µm). o Infravermelho (10,5-12,5 µm) e
Vapor d'Água (5,7-7,1 µm).

ÓRBITA POLAR
Os satélites de órbita polar passam pelos polos ou perto deles. Os períodos de suas órbitas são de
uma a duas horas. Os satélites meteorológicos mais conhecidos no Brasil são os da série NOAA
(National Oceanic and Atmosphere Administration, dos Estados Unidos).
Este satélite é heliossíncrono. Ele gira numa órbita que permanece sempre no mesmo plano,
enquanto a Terra gira a razão de 15 graus por hora. Entre duas passagens do satélite pelo
equador (a cada 101 minutos), o satélite passa por novas regiões, sobre as quais o sol está
aproximadamente na mesma posição (na mesma hora solar) que na passagem anterior. Esta
característica permite que ele observe a Terra em pontos que têm o mesmo tipo de iluminação.
Cada satélite passa pelo mesmo local uma vez a cada 12 horas (uma de dia, outra de noite). Com
dois satélites pode-se obter informações quatro vezes por dia.
NOAA
(National Oceanic and
Atmospheric Administration)

O programa de satélites NOAA é gerido pela National Oceanic and Atmosferic Administration
(NOAA), através do National Environmental Satellite Data and Information Service (NESDIS), e
pela National Aeronautics and Space Administration (NASA), que é responsável pelo
desenvolvimento e lançamento dos aparelhos.
Este programa começou por se denominar TIROS (Television and Infrared Observation Satellite),
e foi desenvolvido pela NASA e pelo Departmento de Defesa dos Estados Unidos, na tentativa de
desenvolver um sistema de satélites meteorológicos. Entre 1960 e 1965 foram lançados 10
satélites TIROS. Entre 1966 e 1969, foram lançados 9 novos satélites, denominados TOS (TIROS
Operational Satellites), operados pela ESSA (Environmental Science Services Administration),
pertencente à NOAA. Em 1970, o TIROS-M recebeu a designação de ITOS (Improved TOS),
iniciando-se assim uma nova geração de satélites, que incluíam sensores de infra-vermelhos.

TERRA - AQUA - (Sensor
MODIS)
O sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) é o principal instrumento a
bordo do satélite Terra (EOS AM-1) e Aqua (que também transporta o HSB (Humidity Sensor for
Brazil), sensor brasileiro de umidade atmosférica), um dos Sistemas de Observação da Terra da
NASA. O MODIS realiza observações de toda a superfície terrestre a cada 1 ou 2 dias, e adquire
dados em 36 bandas espectrais que se situam entre 0.4 e 14.4 mm e se distribuem em diferentes
grupos de resolução espacial. Estes dados contribuem para melhorar nossa compreensão da
dinâmica global e os processos que ocorrem na terra, nos oceanos e na atmosfera mais baixa.

spaceinfo.jaxa.jp/ note/eisei/e/eis06a_e.html

Typical Satellite Orbits(1)

A satellite that appears to remain in the same position
above the Earth is called a "geostationary satellite."
The orbit is circular. And its inclination is zero degrees, which means that
it is above the Earth's equator. The altitude is about 36,000 kilometers,
and the satellite travels at 3 kilometers per second. The satellite's orbital
period is about the same as the Earth's rotation period, roughly 24 hours.
From Earth the satellite appears to be stationary and is called a
geostationary satellite. Many weather observation satellites and broadcast
satellites use this kind of orbit.

A satellite in a synchronous orbit goes around the Earth
once a day returning to its original position
An orbit in which the satellite completes one circuit around the Earth in
one day, then appears in the same position above the Earth's surface, is
known as a "synchronous orbit." The duration of one orbit of the satellite
is the same as the Earth's rotation period. So while a geostationary orbit is
one form of synchronous orbit, it differs in that the orbital inclination is
not always zero and its form may be elliptical. A typical role for a satellite
in synchronous orbit is the monitoring of, and providing communications
for, areas in the Earth's higher latitudes. This kind of coverage is difficult
for a satellite in geostationary orbit.

A satellite in a recurrent orbit returns to its starting point
above the Earth's surface within one day
A recurrent orbit is an orbit in which the satellite returns to the same
position over the surface of the Earth within 24 hours, regardless of how
many orbits it has made in that time. The orbital period of the satellite is
an integral fraction of the Earth's rotation period. If the perigee is about
600 kilometers and the apogee about 40,000 kilometers, the satellite will
follow an elongated, elliptical orbit with a period of about 12 hours,
returning to a point over the same ground position twice a day. A satellite
in such an orbit is suitable for communications and observation functions
over higher latitudes.

In a sub-recurrent orbit the satellite returns to the same
point above the Earth's surface a number of days later
Although orbiting the Earth several times a day, the satellite returns
regularly after a set time to its starting position above the surface of the
Earth. One of the Landsat Earth observation satellites has a perigee of 680
kilometers, an apogee of 700 kilometers, and a period of 98.5 minutes,
going around the Earth 15 times in one day. After 16 days it returns to the
sky over its starting point on the Earth's surface. Its orbit would be called
a 16-day sub-recurrent orbit. Long-term, regular monitoring of the Earth's
surface would be a suitable mission for a satellite in such an orbit.

2.3 Geostationary satellites
2.3.1 General features
The geostationary satellite orbits eastwards around the equator at an altitude of
approximately 36000km. An orbit at this altitude has a period of 24 hours, which means the
satellite remains fixed relative to the Earth's surface, hence the name geostationary satellite.
The scanning system allows about 42% of the Earth's surface to be viewed from a single
satellite, so that a network of five satellites gives global coverage. The geostationary
satellite can monitor developments in the field of view continuously and in almost realtime. This allows the user to follow quickly developing weather systems or diurnal
variations in the weather. This is of great value to forecasters. However, the large distance
of the satellite from the Earth's surface means the resolution is lower than with polar
orbiting satellites (see Section 2.4 Polar orbiting satellites).
The geostationary satellites were first launched in the 1970's. Each satellite has a lifetime of
approximately 5 years. Satellites have been launched and maintained by NOAA (GOES
E+W), and the space agencies of Europe (METEOSAT), Japan (GMS), India (INDSAT),
Russia (Elektro) and China (FY-2). The Russian Elektro satellite has not yet produced
reliable operational imagery and the Chinese FY2 satellite failed shortly after its launch.
This leaves an unfortunate gap in the global coverage in this important part of the world.
However, the latest Indian geostationary satellite, INSAT-2B positioned at 93.50 E does
provide useful coverage in Asia. Currently, METEOSAT 5 is also stationed over the Indian
Ocean. The other regions poorly served by geostationary satellites are the polar regions,
where image distortions occur due to the satellite's position above the equator.
Figure 2.3.1 (a and b) shows the coverage available with the current satellites in orbit.
ARTEMIS is currently receiving hourly images from METEOSAT and the GMS satellite,
and 3 hourly images from GOES E.
There now follows a description of the major geostationary satellites. The scanning and
transmission systems of each satellite are broadly similar, so only the METEOSAT system
is discussed in detail.

Figure 2.3.1a): Geostationary satellite coverage (image taken from National Centre
for Atmospheric Research in the US)

Figure 2.3.1b): Plan view of satellites + Earth (image from National Centre for
Atmospheric Research )

2.3.2 The METEOSAT satellite
The first METEOSAT was launched in 1977 after the success of the American TIROS
satellites. Initially 8 European countries financed the project. Today there are thirteen
countries working together under the EUMETSAT organisation with the aim to "establish,
maintain and operate a European system of operational meteorological satellites". The
headquarters of EUMETSAT is in Darmstadt, Germany.
Click here for the website of EUMETSAT.
The latest, METEOSAT 7 was launched on the 2 September 1997 and became operational
on the 3 June 1998. A previous satellite, METEOSAT 5 was moved to a position above the
Indian Ocean (around 630E) to support a 2 year experiment in that region. This is described

in more detail in EUMETSAT's website. METEOSAT 6 was relocated to the stand-by
position at 100;W after METEOSAT took over as the operational satellite.
The METEOSAT satellite is shown in Figure 2.3.2. It orbits at an altitude of 36000km
above the point 00;N, 00;E in the Gulf of Guinea. This point vertically below the satellite is
called the sub-point. The satellite rotates around an axis which passes lengthwise through
the centre of the satellite and is perpendicular to the plane of its orbit, completing 100
revolutions per minute. The rotation helps the satellite to remain stable and is also an
important aspect of the scanning system. With every revolution of the satellite, one image
line is scanned in the East-West direction. During the next revolution the radiometer is
tilted somewhat so that the line further north comes into view. In this way the radiometer
completes a full-Earth image in 25 minutes. At the end of the cycle the radiometer is
brought back to the starting position and stabilised. This takes a further 5 minutes, so a full
image is produced every 30 minutes.

Figure 2.3.2:The METEOSAT satellite (from ESA website)
The METEOSAT radiometer is equipped with a visible channel and two infra-red channels.
Their wavelengths are shown in Figure 2.3.3. The visible channel scans 5000 lines in each
image, with each line consisting of 5000 pixels. The infrared scans 2500 lines and pixels.
The sub-point resolution in the visible and infrared channels is 2.5km and 5km
respectively. The resolution decreases somewhat towards the edges of the image (4.5km
over Europe in the visible) due to the viewing angle of the radiometer. Radiometers are
discussed in Section 2.2.2 Radiometers.
Currently EUMETSAT are working on the second generation of METEOSAT satellites.
The new satellites will be spin-stabilised like the current generation, but with many design
improvements including a new radiometer which will produce images every fifteen
minutes, in twelve spectral channels.
CHANNEL

WAVELENGTHS

(microns)
1. Visible

0.5-0.9

2. Thermal Infrared

19.5-12.5

3. Water vapour

5.7-7.1

Figure 2.3.3:The METEOSAT radiometer channels

METEOSAT transmits the digital information to the ground station in Darmstadt. The
satellite is not fixed absolutely in its orbit relative to the Earth. There is a certain amount of
wobble or "jitter" in its position so that every image differs somewhat from the ideal or
"reference" image. Along with the image data, the satellite transmits dynamical
characteristics (like the rotation rate) and other orbital data to the ground station. The
ground station also recognises characteristic coastlines, landmarks and the Earth's edge in
the images. This information is used to standardise the image, so that in each image, each
pixel corresponds to the same area on the surface. Jitter has the effect of increasing the
uncertainty in the absolute location of the source of the signal.
The ground station then transmits the rectified image back to the satellite, which relays it to
users anywhere within the field of view of the satellite. There are two types of station that
can receive METEOSAT data. The first known as the Primary Data Users Station (PDUS)
can receive and display full resolution digital image data from METEOSAT. The
Secondary Data Users Station (SDUS) receives an analogue signal which gives a degraded
image useful for pictorial representation but not useful for quantitative analysis. The SDUS
uses simpler technology than the PDUS and is much cheaper to install. ARTEMIS is
equipped with a PDUS.
More information about the METEOSAT satellites can be found on EUMETSAT's website
(link above).
Click here for the latest METEOSAT channel 2 image (from Nottingham University)

2.3.3 The GOES satellites
NASA launched the first Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) in
1975. Currently GOES numbers 8 and 10 are in orbit, launched in 1997. One satellites is
positioned at 750W (east coast of the US) and the other is positioned at 1350W (west coast
of the US). The satellites are named GOES-E and GOES-W respectively. The GOES
satellites are equipped with radiometers with five spectral channels.

CHANNEL

WAVELENGTHS
(microns)

1.

0.55-0.75

2.

3.80-4.00

3.

6.50-7.00

4.

10.20-11.20

5.

11.50-12.50

Figure 2.3.4: The GOES radiometer channels
Click here for the latest GOES-W infrared image (image provided by Purdue University in
the US)

2.3.4 The Geostationary Meteorological
Satellite (GMS)
The Japanese geostationary satellite is called the GMS, first launched in 1977. Currently
GMS 5 is in orbit, launched in 1995. The GMS radiometer is called the Visible and Spin
Scan radiometer (VISSR) and has two wavelength channels in the visible and infrared
ranges (0.55-0.70 microns and 10.5-12.6 microns).
Click here for the latest Visible image from GMS (image provided by NASA)
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2.4 Polar Orbiting Satellites
2.4.1 General features
Introduction
Polar orbiting meteorological satellites differ from geostationary satellites in several
important ways. Instead of orbiting around the equator, the orbit is in an almost north-south
direction, and crosses close to both poles (see Figure 2.4.1). Polar orbiting satellites orbit at
a much lower altitude than geostationary satellites (between 800 km and 1000 km) so they
travel much faster completing about fourteen orbits per day.

Figure 2.4.1:The Polar orbit
(Figure provided by the UK Natural Resources Institute )
Most polar orbiting satellites lie in a sun-synchronous orbit. The plane of the satellite's orbit
is fixed relative to a line from the centre of the Earth to the Sun. The Earth rotates within
the orbit as shown in Figure 2.4.1. The satellite moves from south to north on the sunlit side
of the Earth (ascending pass), and from north to south on the darker side (descending pass).
On every ascending pass the satellite passes over an area slightly westward of the previous
ascending pass, because the Earth has rotated. The ground track (area directly below the
satellite) of polar orbiting satellite produced in a day is shown in Figure 2.4.2. The satellites
pass over the same region on the Earth's surface twice a day, at 12 hour intervals. The time
the satellite crosses a region is called the pass time. Usually the satellite is defined by its
equator pass time.

Figure 2.4.2:The Polar orbiting satellite ground track
A satellite in a sun-synchronous orbit has the advantage that when it surveys any particular
latitude all the images will have the same solar time. It should be noted that the orientation
of the Earth itself changes over the course of the year, because of the tilt of the Earth's axis
relative to the Sun. This means that, as the seasons change the position of the Sun at a
particular solar time varies.
An important set of polar-orbiting satellites are the NOAA satellites launched by NASA.
The scanning system and transmission systems of the these satellites are discussed in the
next section.

2.4.2 NOAA satellites

Figure 2.4.3: TIROS-N
The first NOAA polar-orbiting satellite in the current series was TIROS-N launched in
1978. Several have been launched since, with lifetimes of up to seven years. Today there
are two in operation, NOAA-12 and NOAA-14. Their orbits are arranged so that every
point on the Earth's surface is surveyed every 6 hours; a time resolution of 6h.
Each satellite is equipped with the Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR).
It has an angle of view of 1.4 milliradians and therefore has an instantaneous field of view

at the sub-point of 1.1km (geometry shown in Figure 2.4.4a). This is called the 'footprint' of
the satellite. As discussed in section 2.2.2 Radiometers the radiation received from a
footprint is averaged to give a single pixel value. The instrument scans across the ground
track below, viewing some 1500km on either side. This region swept out is called the swath
(shown in Figure 2.4.4b). At the edge of the swath the footprint covers a much larger region
on the surface so the radiation from a larger area is condensed into the single pixel. This
means that a greater amount of detail is lost, so generally the 200 pixels at the edge are
ignored for quantitative work.

Figure 2.4.4a: The geometry of the polar orbiting viewing system

Figure 2.4.4b: The swath produced by the scanning system
The NOAA polar orbiting satellites constantly transmit full resolution data which can be
received at any point within view of the satellite. A world-wide network of data reception
sites on the ground receive the real-time data for the surrounding area. This is called Local
Area Coverage (LAC). In Africa, reception sites can be found in Niamey and Harare and
several other places. The AVHRR is able to store on board 10 minutes of full resolution
(1.1km) data. This can be downloaded to the user during the orbit or the subsequent orbit

only. NOAA uses this capability to obtain selected scenes of strategic areas where there are
no ground stations.
The AVHRR is also able to store on board re-sampled data from the whole preceding orbit,
which can be downloaded at any point. This is known as Global Area Coverage (GAC). To
reduce the amount of disk space necessary on board the satellite, GAC data is re-sampled to
a coarser resolution of approximately 7.6km. It is re-sampled according to the following
formula: four pixels in one scan line are averaged, the fifth pixel is skipped and then the
process is repeated across the scan line (see Figure 2.4.6). The following two scan lines are
skipped and then the process repeats for every three scan lines down the image. The
resultant Global Area Coverage (GAC) pixels have an approximate 5.5 X 3.3 km/pixel
resolution. The GAC data is archived by NOAA.

Figure 2.4.5: GAC resampling scheme
The AVHRR has 5 wavelength channels, given in Figure 2.4.5. The images from the
AVHRR are discussed in section 2.6 Types of Image . These channels are used in a wide
range of applications. A very important application of the channels on the AVHRR is to
monitor vegetation using a quantity known as the Normalised Differential Vegetation Index
(NDVI) discussed in section 3.3 NDVI. More information on the NOAA satellite
programme and the rest of the NOAA activities can be found on the NOAA website .

CHANNEL WAVELENGTHS
(microns)
1

0.58-0.68

2

0.725-1.10

3

3.55-3.93

4

10.3-11.3

5

11.5-12.5

Figure 2.4.5: The wavelength channels of NOAA polar orbiting satellites
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