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Abstract

Evaluation of Fog Detection with the Satellite Products 24-hour Microphysics
and Night Fog
Elin Kindlundh

Fog prevails if the visibility falls below 1 km and can be detected with ground stations
and satellites. The RGB-products 24-hour Microphysics and Night Fog from the
geostationary satellite instrument SEVIRI are based on the emissivity properties of
fog at wavelengths 8.7 µm and 3.9 µm respectively compared to 10.8 µm. The
channels at 8.7 µm and 3.9 µm are, among other things, sensitive to cloud phase,
and the difference beteween each channel and the pure IR-channel at 10.8 µm
highlights low clouds and fog.

The product 24-hours Microphysics consists of the channels at 12.0 µm, 10.8 µm
and 8.7 µm, and is operational around the clock. The product Night Fog consists of
the channels at 12.0 µm, 10.8 µm and 3.9 µm and works only during night because of
sunlight contamination of the 3.9 µm channel. The 3.9 µm channel also needs to be
corrected for, due to overlap with the CO2 absorption band.

This case study and evaluation of the satellite products showed that fog can be
detected with both products. 24-hour Microphysics was preferred, because of Night
Fog’s limited usage time. The products are unusable when higher clouds cover the
lower clouds, and no clear correlation between visibility and brightness temperature
was found. The products can therefor not be used to estimate visibility where ground
stations do not exist.
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Sammanfattning

Utvärdering av de satellitbaserade dimprodukterna Dimma och Nattdimma
Elin Kindlundh

Dimma råder då sikten understiger 1 km och kan mätas av både markstationer och
satelliter. RGB-produkterna Dimma och Nattdimma från det geostationära
satellitinstrumentet SEVIRI bygger på dimmans emissivitetegenskaper vid
våglängderna 8.7 µm respektive 3.9 µm jämfört med vid 10.8 µm. Kanalerna vid 8.7
µm och 3.9 µm är bland annat känsliga för molnens fas, och en kanaldifferens mellan
respektive kanal och den rena IR-kanalen vid 10.8 µm framhäver därigenom låga
moln och dimma.

Produkten Dimma består av kanalerna vid 12.0 µm, 10.8 µm och 8.7 µm och
fungerar dygnet runt. Produkten Nattdimma består av kanalerna vid 12.0 µm, 10.8
µm och 3.9 µm, och är endast gångbar under natten på grund av kontamination från
solinstrålning. Kanalen vid 3.9 µm måste även korrigeras på grund av det
överlappande CO2-absorptionsbandet.

Denna fallstudie och utvärdering av satellitprodukterna, visade att dimma går att
detektera med båda produkterna. På grund av Nattdimmas begränsade
användningstid var dock Dimma att föredra. Produkterna är oanvändbara då högre
moln döljer lägre moln och någon tydlig korrelation mellan sikten och
strålningstemperatur fanns inte. Därför kan inte produkterna användas för att
uppskatta sikten där markstationer inte finns.

Nyckelord: Satellitprodukter, dimma, SEVIRI
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1. Inledning

Dimma och nedsatt sikt leder till problem för såväl luftfart som väg- och havstrafik. I
och med trafikens allt större omfattning, så har de finansiella och mänskliga
förlusterna orsakade av försämrad sikt uppgått till samma storleksordning som
förlusterna från tromber och tropiska cykloner (Gultepe et al. 2007). Korrekta
observationer och prognoser av dimma och dess utveckling är därför av vikt, för att
förhindra olyckor och stora samhällskostnader. Observationer av dimma och låga
moln har även betydelse för forskning, eftersom de låga molnen påverkar värmeflödet
genom atmosfären. Detta förändrar i sin tur strukturen hos det atmosfäriska
gränsskiktet och skapar en återkopplingsmekanism för klimatförändringar (Ishida et
al. 2014).

Dimma anses råda då den horisontella sikten är begränsad till under 1 km och
uppstår då luften nära marken blir mättad med vattenånga. Mättnaden kan bland
annat orsakas av temperaturminskning, vilket ökar den relativa fuktigheten, eller
genom att två luftmassor med olika temperaturer och fuktigheter möts (Gultepe et al.
2007). Meteorologiska parametrar såsom rådande vindar och temperaturförändringar
kan påverka dimmans benägenhet att bildas samt dess fortlevnad, och prognoser
angående dimma kan därför vara svåra att göra (Anthis & Cracknell 1999).

För att upptäcka och övervaka dimma används automatiska markstationer samt
data från polära och geostationära satelliter. Med hjälp av satellitdata kan stora
geografiska områden täckas och dimma samt låga moln detekteras, vilket framförallt
är en tillgång där antalet markbaserad mätstationer är begränsade. Genom markens
och molnens unika emissivitetegenskaper vid vissa våglängder kan olika molntyper
urskiljas. De två främsta våglängdskanalerna för att detektera dimma är vid 3.9 µm
och 8.7 µm, där emissiviteten hos dimma är lägre än dess emissivitet vid 10.8 µm.
Flertalet satellitprodukter och algoritmer har utifrån detta utvecklats för att identifiera
dimma.

Två av dessa produkter, som ofta används av prognosmeteorologer i Sverige, är
Dimma och Nattdimma. Produkterna framställs genom data från SEVIRI-instrumentet
(Spinning-Enhanced Visible and Infrared Imager) bland annat ombord på de
geostationära Meteosat-satelliterna. Dimma består av kanalerna vid 12.0 µm, 10.8
µm samt 8.7 µm och är verksam dygnet runt. Nattdimma består av kanalerna vid 12.0
µm, 10.8 µm samt 3.9 µm. På grund av den tredje kanalen så framträder dimma
tydligare. Samtidigt leder den dock till att Nattdimma är oanvändbar under dagtid.

Denna rapport beskriver principen bakom Dimma och Nattdimma, samt utvärderar
dem genom en fallstudie, med syfte att utröna vilken av produkterna som lämpar sig
bäst för att detektera dimma. Verksamma meteorologers erfarenheter och
upplevelser av produkterna tas i beaktning genom en enkät. Rapporten undersöker
även hur väl produkterna överensstämmer med markstationsmätningar och om
produkterna kan ge korrekta uppskattningar av sikten där markstationer inte finns.
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2. Bakgrund

2.1 Dimma

Dimma definieras som en samling vattendroppar eller iskristaller, med en radie på
5-10 µm och som begränsar den horisontella sikten till under 1 km. Dimma kan
uppstå vid avkylning genom strålningskonvergens av fuktig luft, advektion av
luftmassor eller genom topografiska effekter. Då dimman skapas kyls luftmassan
under daggpunktstemperaturen, vilket leder till övermättnad av vattenångan med
dimma som följd (Gultepe et al. 2007).

Till skillnad från moln, så har dimma ett relativt lågt vatteninnehåll, ofta mindre än
0.2 gm-3, ett flytande vatteninnehåll (eng: liquid water contents) mellan 0.05 gm-3 till
0.5 gm-3 samt låg droppkoncentration (Pruppacher & Klett 2010). Eftersom dimma är
ett gränsskiktsfenomen, så skiljer sig temperaturen på toppen av dimmolnet inte
mycket från markytans temperatur. Under vintrar då inversion råder kan toppen av
dimman eller de låga molnen till och med vara varmare än marken. Dimmans
utkanter följer dessutom ofta terrängens konturer (Anthis & Cracknell 1999).

Utvecklingen hos dimma består av tre delar; bildning, full utveckling samt
skingring. Under bildningen är dropparnas storlek nästan konstant, medan dess
koncentration (och därigenom även det flytande vatteninnehållet) ökar. Då dimman är
fullt utvecklad kan det flytande vatteninnehållet, dropparnas storlek och koncentration
variera kraftigt kring ett konstant värde. Vid skingringen minskar koncentrationen,
droppstorleken och det flytande vatteninnehållet (Pruppacher & Klett 2010). På grund
av differentiell uppvärmning skingras dimma vanligtvis från ytterkanterna och inåt.
Med hjälp av satelliter kan dimmans stadie uppskattas, eftersom dimmans reflektivtet
i det visuella våglängdsområdet är kopplad till om dimman är på väg att skingras eller
stanna kvar; högre reflektivitet leder till längre livstid. Dimmans fortlevnad påverkas
dock även av molnen över dimman, eftersom högre moln minskar insolationen och
därigenom uppvärmningen. Även dimma med större horisontell utsträckning dröjer
kvar längre än mindre dimområden, trots samma reflektivitet. Dimmans utveckling
och skingring påverkas dessutom av marginella förändringar hos meteorologiska
parametrar, såsom vindar och temperatur (Anthis & Cracknell 1999).

Ofta delas dimman upp i 11 olika typer, utifrån orsaken till dess bildning (Gultepe
et al. 2007). Några utav de mest förekommande dimtyperna är advektions-,
blandnings-, front-, orografisk, och strålningsdimma. Vid mycket låga temperaturer
kan även så kallad frostdimma bildas, där vattendropparna fryst till iskristaller (SMHI
2017). Dimma kan även orsakas av sänkning av molnbasen (Gultepe et al. 2007).

2.1.1 Advektionsdimma

Advektionsdimma bildas då varm och fuktig luft strömmar över kallare ytor.
Advektionsdimma över hav kan exempelvis uppstå då varm luft advekteras över
havsområden påverkade av kalla havsströmmar. Invid kuster kan varm, fuktig luft från
land advekteras ut över kallare vattenmassor, vilket leder till dimma. I samband med
sjöbriser kan dimman sedan blåsa in över land (Gultepe et al. 2007). Under vintern är
det vanligare med advektionsdimma över land, då varm, fuktig luft färdas norrut över
kalla marker, samt under våren, då luft som värmts av marken blåser ut över kallare
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hav (NE u.å.). Denna typ av dimma kan sprida ut sig över stora områden och stanna
kvar under många dygn (SMHI 2017).

2.1.2 Blandningsdimma

När varm och fuktig luft blandas med kallare luft, kan det leda till kondensation och
dimma. Detta är vanligt under hösten då kall luft med lågt ångtryck strömmar ut över
varmare vattenytor med högre ångtryck. Skillnaden i ångtryck leder till avdunstning
och mättnad av den kalla luften. Blandningsdimma kan därav även kallas sjörök
(Gultepe et al. 2007, NE u.å.).

2.1.3 Frontdimma

I samband med fronter och deras tillhörande nederbörd kan så kallad frontdimma
bildas. Frontdimma är vanligast framför varmfronter då det varma regnet faller ner
genom stabil, kall luft nära marken vilket ger mättnad och dimbildning. Frontdimma
kan även uppstå bakom kallfronter. Dimma bakom kallfronter har ofta mindre rumslig
utsträckning än dimma framför varmfronter, eftersom nederbörden i samband med
kallfronter inte har lika stor utbredning. Då kalla och varma luftmassor nära mättad
blandas i samband med en passerande front, kan frontdimma även uppstå (Gultepe
et al. 2007).

2.1.4 Orografisk dimma

Orografisk dimma bildas på grund av landskapets konturer. När luft tvingas uppåt av
orografiska hinder, exempelvis berg, sker adiabatisk expansion av luftmassan som
kyls ner till mättnad och orografisk dimma uppstår (Gultepe et al. 2007).

2.1.5 Strålningsdimma

Strålningsdimma bildas främst under kvällar och nätter vid vindstilla, klara och
anticykloniska förhållanden. Den orsakas av långvågig värmeutstrålning som kyler
marken och därigenom även luften nära marken vilket skapar inversion och
kondensation (Gultepe et al. 2007). Det är då vanligt att dimmans topp är varmare än
omgivande mark (Anthis & Cracknell 1999).

Sannolikheten att strålningsdimma bildas och tidpunkten för dimbildningen beror
på värmeflödet från jorden, samt den turbulenta omblandningen av gränsskiktet som
kan leda till temperaturökningar och fuktförluster (Gultepe et al. 2007). Då solen
stiger och dess strålning värmer marken, skingras dimman. Strålningsdimma är
därigenom vanligast under sensommaren eller hösten (Hammarstrand u.å.).

2.2 Detektion av dimma

2.2.1 Markstationer

Markstationer mäter den horisontella sikten. Sikt definieras enligt WMO
(Meteorologiska världsorganisationen) som ”det största avstånd på vilket ett svart
föremål av lämplig storlek beläget nära marken kan iakttas och igenkännas när det
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observeras mot horisonten under dagsljus, eller skulle ha kunnat iakttas och
igenkännas under natten om ljusförhållandena varit de samma som under dagtid” och
härstammar från då sikten mättes av observatörer (SMHI 2014).

Nu är det dock vanligare med automatiska mätningar, där instrument mäter den
meteorologiska synvidden (eng: meteorological optical range). Den meteorologiska
synvidden definieras enligt SMHI som ”längden av den väg i atmosfären, som krävs
för att reducera ljusflödet i en parallell stråle från en glödlampa med en temperatur av
2700 grader Kelvin till 5 procent av dess ursprungsvärde” (SMHI 2014). Instrument
för att mäta sikt kallas Present weather-givare, som genom laserstrålar mäter
storleken och hastigheten på vattendropparna inom en viss volym av luften. Dessa
instrument mäter därigenom endast sikten väldigt lokalt, medan sikten kan variera
kraftigt inom små områden (SMHI 2014).

2.2.2 Satelliter

SEVIRI-instrumentet SEVIRI-instrumentet på MSG-satelliterna (Meteosat Second
Generation) har tre kanaler inom det visuella våglängdsområdet, varav en benämns
HRV (High Reolution Visible). HRV har en upplösning på 1 km i nadir. Alla övriga
kanaler, bland annat två stycken nära det infraröda området samt sju stycken inom
det infraröda området, har en upplösning på 3 km i nadir (Aminou 2002).
SEVIRI-instrumentet samtliga kanaler, med respektive central våglängd, spektralt
intervall och kanalernas främsta egenskaper är presenterade i tabell 1.

MSG-satelliterna, där Meteosat-10 ingår, är geostationära och observerar Afrika,
Europa samt västra Asien. De roterar med 100 rpm runt sina egna axlar, vinkelrätt
mot orbitalplanet. En spegel i SEVIRI förflyttar instrumentets synfält från syd till nord i
steg om 125.8 mikroradianer, i ett så kallat ”långsamt svep”. Tack vare satellitens
rotation och dess speglar, sker mellan varje syd-nordligt steg ett ”snabbt svep” från
öst till väst. Strålningen från varje litet segment av jorden fokuseras till detektorerna
som består av halvledare och mäter strålningsintensiteten. Hela skanningsprocessen
av jorden sker på 12 minuter, varpå speglarna förs tillbaka till sina utgångslägen
(Aminou 2002).
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Tabell 1. SEVIRI-instrumentets kanaler, deras centrala våglängder, spektrala intervall samt
främsta egenskaper för meteorologiska observationer (WMO, OSCAR u.å., Hagmarker et al.
2016), bland annat vad kanalerna kan separera (sep.) för olika ytor eller om de ligger inom
något absorptionsband (abs.band). Kanal 12 är så bred att den inte anses ha någon central
våglängd.

Kanal Central våglängd (µm) Spektralt intervall (µm) Egenskap
1 0.635 0.56 - 0.71 Sep. moln och jordyta
2 0.81 0.74 - 0.88 Sep. moln, land och hav
3 1.64 1.50 - 1.78 Sep. snö, is- och vattenmoln
4 3.92 3.48 - 4.36 Överlappar med CO2-abs.band
5 6.25 5.35 - 7.15 Abs.band för vattenånga
6 7.35 6.85 - 7.85 Abs.band för vattenånga
7 8.70 8.30 - 9.10 Sep. is- och vattenmoln
8 9.66 9.38 - 9.94 Abs.band för ozon
9 10.8 9.80 - 11.8 Molntoppstemperatur

10 12.0 11.0 - 13.0 Molntoppstemperatur
11 13.4 12.4 - 14.4 Inom CO2-abs.band
12 0.4 - 1.1 HRV, upplösning på 1 km

Dimmans våglängdsspecifika egenskaper För att upptäcka dimma genom
satelliter utnyttjas dimmans egenskaper vid specifika våglängdskanaler.

Inom det infraröda (IR) området befinner sig dimmans emissivitet nära 1. Detta
innebär att svartkroppstemperaturen (strålningstemperaturen) relaterad till 10.8
µm-kanalen hos satelliter är nära den verkliga temperaturen hos dimman.
Emissiviteten vid denna våglängd beror samtidigt mycket lite på vattendropparnas fas
och storlek (EUMeTrain u.å.a, Anthis & Crachnell 1999), vilket visas i figur 1 där små
respektive stora droppars emissivitet jämförs.

Dimmans emmissivitetegenskaper inom det kortvåga infraröda (NIR) området, vid
3.9 µm/3.7 µm, skiljer sig från egenskaperna inom IR-området. Vid NIR-området är
emissiviteten 0.8-0.9, vilket ger en svartkroppstemperatur från dimman som är lägre
än den verkliga temperaturen (Anthis & Crachnell 1999). Vid 3.9 µm/3.7 µm
reflekterar även vatten mer än is (EUMeTrain u.å.a) och små vattendroppar emitterar
mindre än större droppar, vilket illustreras i figur 1.
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Figur 1. Emissiviteten (ε) som en funktion av det optiska djupet (τ ) för droppar med effektiv
radie på r = 4 µm i blått samt r = 10 µm i grönt. Emissiviteten visas för våglängderna λ = 11 µm
och λ = 3.8 µm. Återskapad från Cermak och Bendix (2007).

Skillnaden i strålningstemperatur mellan 10.8 µm och 3.9 µm/3.7 µm beror således
på den totala mängden flytande vatten i atmosfären, vattendropparnas radie och
dimmans eller molnets optiska tjocklek (Ishida et al. 2014). Dimmans optiska tjocklek,
det vill säga ett mått på hur mycket strålning som absorberas eller skingras, varierar
mellan 0.15 och 30 (Cermak & Bendix 2008).

Eftersom dimma och låga moln består främst av små vattendroppar används ofta
kanalskillnaden mellan 10.8 µm och 3.9 µm/3.7 µm för att separera de låga molnen
från övriga moln. Vid dimmiga områden blir skillnaden i strålningstemperaturen
mellan dessa kanaler större än 0 K under natten. Temperaturer representeras i bilder
ofta av gråskalor, där mörkare färg kan innebära lägre temperatur och ljusare färg
högre temperatur. Dimma och låga moln framträder då som vita och höga moln som
svarta. Under dagen är dock samma skillnad lägre än 0 K, eftersom NIR registrerar
både emitterad strålning från molnen samt reflekterad solstrålning (Lee et al. 2011).

NIR-kanaler kan även påverkas av atmosfärens CO2-absorptionsband som ligger
vid 4.2 µm. SEVIRI-instrumentets kanal vid 3.9 µm sträcker sig över våglängderna
3.48 - 4.36 µm och överlappar därigenom med CO2-absorptionsbandet (WMO,
OSCAR u.å.). Absorptionen har en direkt inverkan på strålningen som mäts av
satelliten vid 3.9 µm, vilket ger att

I3.9 = I 0
3.9 + aI (1)

där I3.9 är strålningsintensiteten vid 3.9 µm som når satelliten, I 0
3.9 är den intensitet

som skulle nå satelliten utan atmosfärens inverkan och aI är graden av
CO2-absorption (Cermak & Bendix 2007). Detta gör så att svartkroppstemperaturen
som mäts av satelliten blir högre, vilket i sin tur påverkar temperaturskillnaden mellan
kanalerna vid 10.8 µm och 3.9 µm.

Graden av CO2-absorption varierar dock med årstid, då vegetation kan minska
andelen CO2 i atmosfären, och med längden av den atmosfäriska sträckan. Detektion
av dimma med hjälp av SEVIRI kan därigenom vara svårare än då polära
satellitinstrument används, exempelvis AVHRR (Advanced Very High Resolution
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Radiometer) eller MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer),
eftersom deras motsvarande kanal vid 3.7 µm är smalare och inte påverkas av
CO2-absorptionen (Cermak & Bendix 2007).

Figur 2. Utsträckning av en
bilds histogram för att förstärka
kontraster. Det nya pixelvärdet
för x1 och x2 blir 0 respektive
255.

Istället för 3.9 µm/3.7 µm-kanalen så
kan kanalen vid 8.7 µm användas. Kanalen vid 8.7 µm
finns dock endast från geostationära satelliter. I likhet
med 3.9 µm/3.7 µm, så reflekterar ispartiklar mindre
än vattendroppar vid 8.7 µm (EUMeTrain u.å.a). En
kanalskillnad mellan 10.8 µm och 8.7 µm skiljer därför
mellan vattnets olika faser (Hagmarker et al. 2016).

Bildbehandlingar och -beräkningar Den effektiva
strålning som registreras av satellitens instrument,
beräknas ofta om till strålningstemperaturer för enklare
tolkning. Radiansen som når satelliten, L̄, beskrivs av

L̄ =

∫
∆ν

rνLν(pt , cos θ), dν/

∫
rνdν (2)

där Lν(pt , cos θ) är den spektrala
variationen hos strålningen på toppen av atmosfären
vid trycket pt , rν är den spektrala responsfunktionen
som beskriver hur effektivt satellitinstrumentet
detekterar energin vid de olika våglängderna,
ν är vågtalet och θ är synvinkeln (EUMETSAT 2012).

Den spektrala variationen
kan beskrivas med Plancks funktion B , vilket ger

L̄ =

∫
∆ν

rνB(ν,Tb), dν/

∫
rνdν (3)

där Tb är strålningstemperaturen. Eftersom både
Plancks funktion och den spektrala responsfunktionen
(rν) beror på vågtalet, så har ekvation (3) ingen invers. Istället används en LUT-tabell
(Look Up Table), som anpassats till specifika instrument utifrån ekvation (3).
LUT-tabeller innehåller strålningstemperaturerna för repsektiv effektiv radians.
Genom interpolation kan alla radianser och deras motsvarande temperaturer erhållas
(EUMETSAT 2012).

För att framhäva olika drag hos satellitbilder, används så kallad utsträckning inom
bestämda intervall (eng: ranges). Alla pixlar vars temperatur- eller strålningsvärde är
under intervallet ansätts till svarta, medan alla pixlar över intervallet ansätts till vita.
Mellanliggande pixelvärden sträcks ut längs histogrammet för att förbättra
kontrasterna, vilket illustreras i figur 2. I så kallade RGB-bilder, som ursprungligen
består av tre bilder i gråskala där respektive bild ansätts till röd, grön eller blå (ljusare
partier blir rödare, blåare eller grönare), sker detta för varje enskilt lager. Med hjälp av
förstärkningsfaktorer (gamma-korrigering, eng: enhancements) större än 1, kan även
olika RGB-lager göras ljusare för att framhäva olika ytor (Hagmarker et al. 2016).
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Korrektionen för CO2-absorptionen i kanalen vid 3.9 µm görs med hjälp av
kanalerna vid 10.8 µm samt 13.4 µm, där den senare ligger inom ett absorptionsband
för koldioxid (Hagmarker et al. 2016). Korrektionsfaktorn Rkorr beräknas genom

Rkorr = [T10.8]4 − [T10.8 − 0.25(T10.8 − T13.4)]4 (4)

där Tn är strålningstemperaturen vid våglängden n. En korrigerad
strålningstemperatur T̃3.9 för kanalen blir då (Raspaud & Dybbroe 2016)

T̃3.9 = [T3.9
4 + Rkorr ]

1/4. (5)

Satellitprodukten Dimma RGB-kompositen Dimma (eng: 24-hour Microphysics)
består av kanalerna vid 12 µm, 10.8 µm och 8.7 µm. Eftersom den endast baseras på
infraröda kanaler så fungerar den dygnet runt. Det röda lagret består av
kanalskillnaden 12 µm − 10.8 µm, där optiskt tjockare moln blir mer röda. Höga
cirrusmoln absorberar mer vid 12 µm än vid 10.8 µm, vilket ger dem en negativ
kanalskillnad och därav mörkare nyans. Det gröna lagret består av 10.8 µm − 8.7 µm,
som kan skilja vatten- från isdroppar; större andel vatten än is leder till grönare nyans.
Det blåa lagret utgörs av kanalen 10.8 µm och ger information om molnens
topptemperatur; ju varmare desto blåare (Hagmarker et al. 2016). Dimmans och
cirrusmolnens påverkan på strålningens våglängder illustreras i figur 3.

Dimma finns endast tillgänglig från SEVIRI ombord på MSG-satelliterna och utgörs
där av kanal 10 (12 µm), 9 (10.8 µm) och 7 (8.7 µm) (Hagmarker et al. 2016). I tabell
2 beskrivs intervall och förstärkningsfaktorer för respektive lager.

Tabell 2. Respektive lager i RGB-kompositen Dimma, med våglängdskanalerna samt deras
intervall och förstärkningsfaktorer (Hagmarker et al. 2016).

Lager Kanal Intervall Förstärkningsfaktor
Röd 12 µm − 10.8 µm -4 K till 2 K 1.0
Grön 10.8 µm − 8.7 µm 0 K till 6 K 1.0
Blå 10.8 µm 243 K till 283 K 1.0

Låga moln och dimma framträder som gulgröna-pistage och tjocka, frontala moln som
rödbruna. Medelhöga moln blir gröna eller senapsgula, medan land och hav blir rosa
eller blåa, se figur 4 (EUMeTrain u.å.b, Hagmarker et al. 2016).

Satellitprodukten Nattdimma Satellitprodukten Nattdimma (eng: Night Fog) är
bättre än Dimma för att upptäcka låga moln och dimma under natten och finns från
både geostationära och polära satelliter, men fungerar inte under dagtid eftersom den
baseras på en kanal inom NIR-området som även innehåller bidrag från solljuset. De
röda och blåa lagren är de samma som för Dimma, med något förändrade intervall.
Det gröna lagret utgörs av kanalskillnaden 10.8 µm − 3.9 µm från geostaionära
satelliter och kanalskillnaden 10.8 µm − 3.7 µm från polära (Hagmarker et al. 2016).
Våglängdernas interaktion med olika molntyper samt principen bakom hur mängden i
R-, G- och B-lagren beräknas, illustreras i figur 3.
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För SEVIRI skapas denna produkt av kanal 10 (12 µm), 9 (10.8 µm) och 4 (3.9
µm), där strålningstemperaturen från kanal 4 korrigeras för CO2-absorptionen enligt
ekvation (5) (Hagmarker et al. 2016, Raspaud & Dybbroe 2016). I tabell 3 beskrivs
intervall och förstärkningsfaktorer för respektive lager.

Tabell 3. Respektive lager i RGB-kompositen Nattdimma, med våglängdskanalerna samt de-
ras intervall och förstärkningsfaktorer.

Lager Kanal Intervall Förstärkningsfaktor
Röd 12 µm − 10.8 µm -4 K till 2 K 1.0
Grön 10.8 µm − 3.9 µm 0 K till 6 K 2.0
Blå 10.8 µm 243 K till 293 K 1.0

Låga vattenmoln och dimma blir med denna produkt pisagegröna, eller turkosa om
molnen är mycket tunna eller har stora droppar. Frontala moln och höga ismoln blir,
liksom för Dimma, rödbruna respektive svarta. Land och hav kan anta olika nyanser
av blått och rosa beroende på temperatur och vatteninnehåll, se figur 5 (EUMeTrain
u.å.b).
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Figur 3. Strålningsdiagram för R-, G- och B-lagren i Dimma och Nattdimma, ej skalenlig. Dim-
mans påverkan på ljusets våglängder jämförs med påverkan från cirrusmoln. Pilarnas tjocklek
representerar strålningsintensiteten från respektive objekt. a) visar hur mängden rött i R-lagret
bestäms. Kanaldifferensen mellan 12.0 µm och 10.8 µm blir nära 0 för dimma, medan den blir
negativ för cirrusmoln. b) visar hur mängden grönt i G-lagren bestäms, där dimma får posi-
tiv strålningstemperatur. c) visar hur mängden blått i B-lagret bestäms. Lagret representerar
ytornas temperaturer, där varmare ytor framstår som blåare än kallare ytor.

Figur 4. Färgförklaringar för satellitprodukten Dimma.

Figur 5. Färgförklaringar för satellitprodukten Nattdimma.
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3. Metod

Denna undersökning bestod dels av en fallstudie där satellitbaserade dimprodukter
utvärderades, samt av en litteraturstudie där grunderna bakom dessa produkter
sammanställdes. Litteraturen som användes var forskningsartiklar inom ämnet samt
informationsunderlag från bland annat EUMETSAT (European Organisation for the
Exploitation of Meteorological Satellites) och SMHI. En enkät skickades även ut till
verksamma prognosmeteorologer angående deras användning av satellitprodukter
för att upptäcka dimma.

Till fallstudien identifierades tillfällen då sikten i Storlien och Uppsala understeg 1
km genom data från SMHI:s öppna databas. För respektive tillfälle hämtades
satellitdata från EUMETSAT:s datacenter i HRIT-format (high rate information
transmission), från SEVIRI-instrumentet ombord på Meteosat-10. Datan var på
förhand geolokaliserad och korrigerad för geometiska och radiometiska effekter, så
kallad Level 1.5-data (EUMETSAT 2017).

Datan behandlades i programmet McIDAS-V, där bland annat kanalen vid 3.9 µm
korrigerades för CO2-absorptionen med hjälp av ekvation (4) och (5), respektive lager
skapades samt sträcktes över intervallen för Dimma och Nattdimma, och
RGB-produkterna till sist bildades. Med hjälp av analyskartor från SMHI och data från
deras öppna databas angående tryck, temperatur, nederbörd, relativ fuktighet,
molnighet, vindhastighet och -riktning analyserades respektive tillfälle.
Videosekvenser skapades även för vissa tillfällen, för att undersöka dimmans
utveckling samt för att skilja den stationära dimman från låga moln.

3.1 Observationsplatser

Markstationsdata hämtades in från stationerna vid Uppsala flygplats och
Storlien-Storvallen A. Stationerna valdes på grund av deras olika terrängtyper och
geografiska placering.

Uppsala flygplats är belägen norr om Uppsala, cirka 70 km från Östersjön.
Landskapet är mycket flackt med stor andel jordbruksmark. Stationen
Storlien-Storvallen A ligger i ett fjällnära område nära Norges gräns i mitten av
Sverige. Platsen omgärdas av björkskog och är relativt okuperat. Inom ett par
kilometer finns kalfjäll.
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4. Resultat

4.1 Fallstudien

Figur 6. Dimtyperna i fallstudien, deras fö-
rekomst, samt hur många av respektive
dimtyp som doldes av högre moln.

Av de 16 undersökta tillfällena med nedsatt
sikt vid Storlien-Storvallen A och Uppsala
flygplats, dolde höga moln eventuella låga
moln vid åtta av fallen. Vid ytterligare tre fall
skymde höga moln delvis de låga molnen.
Under fem av fallen kunde inte Nattdimma
användas, på grund av solinstrålning.
Sex av fallen identifierades som frontdimma,
varav höga moln skymde de lägre molnen
vid fyra fall. Åtta fall identifierades som
strålningsdimma, där höga moln skymde i tre
av fallen. Återstående två fall identifierades
som advektionsdimma respektive
sikt som endast försämrats på grund av
nederbörd. Resultaten presenteras i figur 6.

4.1.1 Uppsala flygplats, 30:e mars 2017

Över mellersta Sverige rådde ett högtryck
med klara, molnfria förhållanden. Från
Atlanten närmade sig ett lågtryckssystem med tillhörande varmfront som sträckte sig
över södra Skandinavien. Framför varmfronten fanns en ockluderad varmfront
sammankopplad med ett lågtyck över östra Europa.

Den relativa fuktigheten var över 95%, vinden var sydlig och under 1 m/s. Nedsatt
sikt registrerades vid Uppsala flygplats under dygnets första timmar. På grund av det
molnfria vädret, den låga vindhastigheten och bristen på solinstrålning identifieras
dimman som strålningsdimma.

Låga moln syns tydligt på satellitbilderna i figur 7 över Mälardalen för både Dimma
och Nattdimma. Figuren visar även respektive lager som bygger upp
RGB-produkterna. I exempelvis figur 7b) syns hur högre, kallare moln kan exluderas
eftersom de blir mörkare, och i figur 7c) och d) syns hur dimma och låga moln
framträder som ljusa. Jämförelse mellan figur 7c) och d) visar att dimman och de låga
molnen är så gott som det enda som framträder med gröna nyanser i Nattdimma, till
skillnad från i Dimma.

Videosekvenser över dimformationen visade hur dimman växte ut från Mälardalen
och nådde sin maximala utsträckning vid 05:30 UTC. Enligt siktmätningarna började
dimman lätta vid 07:00 UTC och var helt skingrad vid 08:00 UTC. Sådana tendenser
syntes dock inte i videosekvensen, vilket kan innebära att dimman stigit upp och
bildat ett lågt moln.
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4.1.2 Storlien-Storvallen A, 11:e april 2017

Under morgonen den 11:e april 2017 registrerades försämrad sikt vid mätstationen
Storlien-Storvallen A. Sikten varierade mellan att karaktärisera dimma och fuktdis,
och den relativa fuktigheten befann sig över 95%. En ockluderad kallfront passerade
från väst över mätstationen under natten och ytterligare en ockluderad kallfront
passerade under morgonen, båda med tillhörande nederbörd i form av snö och
snöbyar. Vinden var västlig och över 6 m/s. Den nedsatta sikten identifieras därav
som frontdimma.

Över Storlien låg låga moln och ses i figur 8. Höga moln skymde dock delvis de
låga molnen, vilket kan vara orsaken till att den gulgröna färgen inte är så klar. Den
svaga färgen kan även bero på att dimman var splittrad. Den splittrade karaktären hos
molnen var tydlig på videosekvensen över natten. Upplösningen tillsammans med de
överliggande höga molnen gjorde de låga molnen och dimman ännu besvärligare att
detektera. Eftersom solen stod över horisonten, gick Nattdimma inte att använda.

4.1.3 Uppsala flygplats, 26:e november 2017

Både väster och öster om Sveriges kust fanns lågtryck. Ingen av fronterna kopplade
till lågtrycken passerade över Sverige eller nära Uppsala flygplats, där nedsatt sikt
observerades vid midnatt. Vinden var sydlig med hastigheter under 3 m/s, ingen
nederbörd föll och luften var mättad med fukt. Molntäcket över Sverige hade
sporadiska hål. Precis innan siktförsämringen skedde en hastig uppklarning.
Siktförsämringen berodde därav på strålningsdimma.

Låga moln syntes på satellitbilderna över Sverige, med något skarpare och
tydligare nyans i Nattdimma, se figur 9. På videosekvensen kan stationära, låga moln
anas vilket indikerar dimma. I och med att dimman lättade under gryningstimmarna
syntes hur de låga molnen rörde sig snabbare.
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Figur 7. Satellitbilder samt produkterna Dimma och Nattdimma från 30:e mars 2017 04:00:00
UTC, med Uppsala flygplats i den vita kvadraten. Respektive satellitbild som utgör lagren i
produkterna är utsträckta. a) visar R-lagret som består av kanaldifferensen 12.0 µm − 10.8
µm med intervallet -4 K till 0 K. b) visar B-lagret för Dimma som skiljer kallare från varmare
områden och som består av kanalen vid 10.8 µm inom intervallet 243 K till 283 K. Skillnaden
mellan B-lagret för Nattdimma (vars intervall är till 293 K) är marginell. c) visar G-lagret i Dimma
som utgörs av kanaldifferensen 10.8 µm − 8.7 µm inom intervallet 0 K till 6 K. d) visar G-lagret
i Nattdimma som utgörs av kanaldifferensen 10.8 µm − 3.9 µm inom intervallet 0 K till 6 K. e)
visar den slutliga RGB-produkten Dimma, och f) visar den slutliga RGB-produkten Nattdimma
där G-lagret har en gamma-faktor på 2.0.
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Figur 8. Satellitprodukterna Dimma i a) och Nattdimma i b) från 11:e april 2017 07:00:00 UTC,
med Storlien-Storvallen A i den vita kvadraten. På grund av solinstrålningen är Nattdimma
oanvändbar. Notera att de ljusblåa kustlinjerna inte sammanfaller med de verkliga kustlinjerna
längs Norges kust.

Figur 9. Satellitprodukterna Dimma i a) och Nattdimma i b) från 26:e september 2017 00:00:00
UTC, med Uppsala flygplats i den vita kvadraten.

15



4.1.4 Förhållande mellan sikt och strålningstemperatur

I tabell 4 visas sikt uppmätt av markstationer och strålningstemperatur från G-lagret,
för tillfällen i Dimma och Nattdimma som inte skymdes av högre moln. Endast
G-lagret presenteras eftersom det är den kanal där dimma och låga moln framträder.
Vid vissa av tillfällena rådde gryning, vilket innebar att Nattdimma inte gick att
använda. Resultaten presenteras även i figur 10, utan någon tydlig korrelation mellan
parametrarna.

Tabell 4. Förhållandet mellan sikt och strålningstemperaturen i G-lagret för Dimma och Natt-
dimma

Datum, tidpunkt (UTC) Sikt (m) Temp. (K) Dimma Temp. (K) Nattdimma
170310 06:00 400 4.00 -
170330 04:00 100 3.53 2.92
170411 07:00 400 3.29 -
170924 06:00 600 4.35 -
171011 06:00 240 3.69 1.32
171126 00:00 100 3.95 3.41
180110 03:00 200 2.89 0.82
180121 00:00 200 2.96 1.81

Figur 10. Förhållandet mellan sikt och strålningstemperaturen presenterad i grafform, med sikt
och strålningstemperatur från G-lagret i Dimma (i gulgrönt) och Nattdimma (i rött).

Sikten samt strålningstemperaturen från Dimma och Nattdimma över tid för två av
tillfällena presenteras i figur 11 och 12. I figur 11 syns hur strålningstemperaturen
ökar då dimman är på väg att skingras. Figur 12 visar att strålningstemperaturen
sjönk i samband med att dimman tillfälligt lättade. Vid samma tidpunkt befann sig
även högre moln över observationsplatsen.

16



Figur 11. Sikten (i svart) samt
G-lagrets strålningstemperatur från
Dimma (i gulgrönt) och från Nattdim-
ma (i rött) som en funktion av tid, från
29:e till 30:e mars 2017. Den vänst-
ra axeln visar sikten med logaritmisk
skala, och den högra axeln strålnings-
temperaturerna.

...
Figur 12. Sikten (i svart) samt
G-lagrets strålningstemperatur från
Dimma (i gulgrönt) och från Nattdim-
ma (i rött) som en funktion av tid, från
25:e till 26:e november 2017. Den
vänstra axeln visar sikten med logarit-
misk skala, och den högra axeln strål-
ningstemperaturerna.

4.2 Enkätsvar

Verksamma meteorologer från SMHI, METOCC och Foreca besvarade en enkät
angående deras användning av satellitprodukterna i sitt arbete. 35 av de 36
meteorologerna uppgav att de gjorde prognoser för dimma och dess utveckling med
hjälp av både markstationsdata och satellitprodukter, där nära 70% använde Dimma
oftare än Nattdimma. Endast en meteorolog uppgav att Nattdimma var den vanligaste
produkten för att upptäcka dimma. 22% använde Dimma och Nattdimma lika ofta, och
resterande använde sig av data från polära satelliter. Satellitprodukterna Overview,
Molntopp och Dimma var mest förekommande i meteorologernas arbete; nästan 80%
använde Dimma eller den mycket liknande produkten Dust oavsett dimma eller låga
moln. Dust har exakt samma lager som Dimma, men ett intervall från 0 K till 15 K
med γ = 2.5 för G-lagret och ett intervall från 261 K till 289 K med γ = 1 för B-lagret
(EUMETSAT u.å.).

De främsta nackdelarna med satellitprodukterna Dimma och Nattdimma var enligt
meteorologerna skymmande högre moln, eftersom endast markobservationer då kan
användas. Det upplevdes även svårt att urskilja de olika gula nyanserna för att
separera stratusmoln från dimma. Bektraktningsvinkeln hos geostationära satelliter
vid de högre latituderna gör det dessutom besvärligare att upptäcka dimma i
dalgångar. Nästan hälften av de svarande uppgav problem med upplösningen från de
geostationära satelliterna för att följa lokal dimma. En utav respondenterna fann dock
att satellitbilderna förenklade detektionen av lokal dimma. De främsta fördelarna
uppgavs annars genomgående vara kontinuiteten hos satellitbilderna, då främst från
Dimma, samt dess heltäckning.
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5. Diskussion

5.1 Tidigare studier

Kanaldifferensen mellan 10.8 µm och 8.7 µm-kanalen används ofta för att detektera
sandstormar. Få studier finns därför av dimdetektion med 8.7 µm-kanalen, till skillnad
från med 3.9 µm/3.7 µm-kanalen. Merparten av de undersökta studierna fokuserade
på dimdetektion under natten, då 3.9 µm/3.7 µm-kanalen inte är kontaminerad av
solljus. Bland annat Cermak och Bendix (2008) samt Lee et al. (2011) har dock på
olika sätt behandlat problemet med kontaminationen från solljus i 3.7 µm-kanalen, för
att även kunna detektera dimma under dagtid.

Cermak och Bendix (2008) utvecklade en algoritm som gäller för en zenitvinkel hos
solen upp till 80◦ och en zenitvinkel hos satelliten upp till 70◦. Genom
kanaldifferensen 10.8 µm − 3.7 µm urskiljdes molnfria områden, genom ”Normalized
Difference Snow Index” urskiljdes snötäckta områden, och genom 12.0 µm, 10.8 µm
och 8.7 µm urskiljdes ismoln. Alla pixlar som identifierats med vattenmoln genomgick
även bland annat ett rumsligt test, där pixlarna förkastades som icke-dimma om
molnen inte låg nära marken och inte hade en slät toppyta.

Lee et al. (2011) skapade en algoritm med olika intervall för kanaldifferensen
beroende på om det var dag eller natt; 15 K till 40 K respektive -9.5 K till -2.5 K.
Under skymning och gryning (då solens zenitvinkel befann sig inom intervallet 60◦ -
90◦) varierades gränsvärdena som en funktion av solvinkeln. För att urskilja höga
moln användes kanalen vid 10.8 µm, kanaldifferenserna 10.8 µm − 12.0 µm samt
10.8 µm − 6.75 µm, där kanalen vid 6.75 µm ligger inom absorptionsbandet för
vattenånga. För höga moln ger 6.75 µm-kanalen en strålningstemperatur mycket nära
den från 10.8 µm-kanalen, men på grund av absorptionen orsakad av vattenångan
får låga moln och mark en strålningstemperatur som motsvarar atmosfärens mitt
(Ishida et al. 2011). Gränsvärdena för respektive kanaldifferens förändrades med
strålningstemperaturen från 10.8 µm-kanalen. Under dag, skymning och gryning
utfördes bland annat test för att med säkerhet bestämma molnfria områden samt ett
test där dimmans långsamma utveckling togs fasta på.

De båda algoritmerna visade sig fungera väl under dagtid, samt under gryning,
skymning och natt i algoritmen från Lee et al. (2011). De kunde dock inte detektera
dimma under högre, skymmande moln, vilket det som regel är svårt för passiva
sensorer att göra (Ishida et al. 2014).

Kanalerna och kanaldifferenserna som ofta används i algoritmerna är desamma
som bygger upp produkterna Dimma och Nattdimma. I Dimma och Nattdimma kan
låga moln vara svåra att skilja från dimma, vilket algoritmerna löst med rumsliga och
tidsliga test. Produkterna Dimma och Nattdimma är dock enklare och snabbare att
implementera, samt belyser fler molnegenskaper än endast dimma.

5.2 Överensstämmning med markstationer

Tjockare dimma och sämre sikt bör innebära högre strålningstemperatur i G-lagret
hos produkterna. Strålningstemperaturerna i tabell 4 och figur 10 och 11 visar dock
ingen tydlig korrelation mellan strålningstemperaturen och sikten. I figur 12 följer
strålningstemperaturen siktens variationer, men detta är orsakat av passerande
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högre moln och kan inte ge nödvändig information om siktens och
strålningstemperaturens korrelation. Den osäkra korrelationen stämmer överens med
resultat från Erturk och Pierto (2010). Erhållna resultat i deras fallstudie visar att den
horisontella och vertikala utsträckningen av dimma kan vara mycket olika, där
satelliter ger mått på vertikala förhållanden medan siktmätningar ger horisontella
förhållanden. Eftersom kanalskillnaden mellan 10.8 µm och 3.9 µm eller 8.7 µm har
svårt att skilja låga moln från dimma då endast strålningstemperaturen beaktas, så
finns även risk att låga moln ger utslag på G-lagret. Detta illustrerar en av
svårigheterna med dimprodukterna, som belyses av enkätsvaren; att låga moln och
dimma liknar varandra mycket. Högre moln som befinner sig mycket nära platsen där
dimma observerats, kan dessutom störa den strålningsintensitet som når satelliten.

Satellitprodukterna kan därför inte helt ersätta markstationsmätningar, och
siktförhållanden på marknivå samt molnbashöjder kan vara svåra att uppskatta
utifrån produkterna. Samtidigt finns det även osäkerheter hos
marksationsmätningarna, eftersom de sker på en ytterst liten luftvolym, i jämförelse
med hela den luftpelare som bidrar till ett pixelvärde. Varje scanning av hemisfären
tar dessutom 12 minuter, där scanningen sker från syd till nord. Tidpunkterna som
data från satelliter och markstationer representerar är därför inte exakt lika. Detta kan
ha betydelse framförallt då dimman skingras (Cermak & Bendix 2008).

5.3 Dimma kontra Nattdimma

Enligt de meteorologer som besvarade enkäten, så föredrar merparten Dimma över
Nattdimma, tack vare kontinuiteten hos Dimma. Utvärderingen samt fallstudien
påvisar liknande resultat; användingen av Nattdimma är kraftigt begränsad på grund
av dess solljuskänsliga kanal. Baserat på detta bör produkten Dimma vara lämpligare
för att övervaka dimma. Kontrasten mellan dimma/låga moln och mark framträder
dock tydligare i Nattdimma.

6. Slutsats

Detektion av dimma kan vara av vikt för att förhindra allvarliga olyckor i trafik och
samhälle. Ett komplement till de punktbaserad markstationsmätnigarna är
satellitbaserade dimprodukter, där dimmans emissivitetsegenskaper vid 3.9 µm/3.7
µm, 8.7 µm samt 10.8 µm används för att framhäva dimma och låga moln. I denna
fallstuide har två av dessa produkter utvärderats; Dimma och Nattdimma.

Fallstudien visade att låga moln och dimma kunde urskiljas väl med de båda
produkterna, samt att kontrasten mellan molnen och marken var skarpare hos
Nattdimma. Nattdimma har dock kraftigt begränsad användningstid, då den inte är
gångbar under dagen. Båda produkterna är även oanvändbara för dimdetektion då
högre moln skymmer. Eftersom geostationära satelliter ofta tillhandahåller data, så
kan molnen rörelser följas vilket kan vara bra för prognoser. Dimma och nedsatt sikt
kan dock vara väldigt lokala fenomen, som den grova upplösningen vid högre
latituder har svårt att fånga. Uppskattad sikt från satellitdata är opålitlig, eftersom
mätningar av satelliter och markstationer inte sker i samma riktning och högre moln
kan störa satellitdata. Sammantaget kan satellitprodukter inte vara tillförlitliga för
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uppskattning av sikten på platser där markstationer inte finns.
Baserat på verksamma meteorologers erfarenheter och upplevelser av

produkterna samt fallstudien så vore produkten Dimma att föredra tack vare dess
kontinuitet. Dimma är framförallt mer tillförlitlig under sommarhalvåret, då solen står
över horisonten stor del av dygnen. Nattdimma utgör dock ett gott komplement till
Dimma, eftersom dimman framträder tydligare.

Framtida studier bör undersöka vidare förhållandet mellan sikten och
strålningstemperaturen, för att utröna en eventuell korrelation mellan de båda
parametrarna då inga högre moln skymmer. På grund av de geostationära
satelliternas sämre upplösning vid högre latituder bör användningen av polära
satelliter även utforskas, med fokus på den tidsmässiga upplösningen och
möjligheten att kontinuerligt följa dimmans utveckling.
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