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Maakera
on ümmargune 

Mis piirab ilmaradari töökauguse?

Maakera kumeruse tõttu satub radari kiir lõpuks 
kosmosesse isegi siis kui ta on algul suunatud 
maapinnaga paralleelselt.

Talvised lumesajud on ainult 2 km kõrgusel, see piirab 
töökauguseks 120 km, suviseid äikeseid mis võivad ulatuda 
üle 15 km kõrgusele näeb meil kuni 250 km kauguselt.



Kuidas radar mõõdab kaugust
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Kuidas radar mõõdab kiirust

Doppleri efekt – objekti kiirgab laine (ka peegelduva) oma taustsüsteemis, kui 
lainet nüüd mõõdetakse objekti suhtes liikudes siis talle lähenedes paistab 
lainepikkus väiksem ja temast eemaldudes suurem  
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Kuidas radar mõõdab kuju

Uduvihma piisk Suur vihmapiisk

Rahetera Lumehelves

Kahepolaarne radar saadab välja vertikaalses ja horisontaalses 
suunas polariseeritud signaali. Peegelduvus sõltub objektide varju 
pikkuses selles suunas kus signaal polariseeritud on. 

Seega suured vihmapiisad eristuvad selgelt. Muude puhul 
arvestatakse ka peegelduvuse tugevust.  Koos saab 
kõikvõimalikud objektid selgelt ära eristada ja ära tunneb ka 
maapinna ja merepinna peegeldused, linnud ja putukad ning 
muud häired.



X-band 3 cm (9 GHz) 
Kiir sumbub kiiresti, see limiteerib töökauguse 50-100 km
Antenn on väike, seega odav ja ka transporditav
Kasutatakse linnades uputuse ohu avastamisel, muude 
radaritega ehitatud võrgus aukude täitmisel

C-band 5 cm (5.5 GHz)
Sumbuvus keskmine, väljaspool troopikat piisav töökaugus
Antenni läbimõõt 4-6 m
 
S-band 10 cm (3 GHz) 
Väga väike sumbuvus, vajalik troopikas kus esineb ülitugevaid 
sademeid mis muidu kiire summutaksid
Väga suur antenn, vajab ka eelnevatest rohkem energiat
Kallis, ei näe väikeseid objekte

Ilmaradarite sagedusvahemikud



 C sageduspiirkond (5 GHz)
 Töökaugus kuni 250 km 
 Avastab sademeid 

(vihma, lund, rahet)
ja mõõdab Doppler efekti abil 
nende enda suunalist 
liikumiskiirust

 Kasutab paraboolset 
suundantenni mille alus 
pöörleb ja antenn muudab iga 
tiiru järel ka oma kõrgusnurka 
0.5 ...45⁰ ⁰



Mõõtmised

Tüüpiliselt 4...12 “sweepi” (tiiru 
konstantse kõrgusnurgaga) 
mille kogumit nimetatakse 
„volume“ - see on siis 
ruumiline mõõtmistulemus



Sweep



CAPPI – läbilõige kindlal kõrgusel 



Andmetest produktideks - sademed



Andmetest produktideks - tuul



Andmete kvaliteedi probleemid



Sürgavere 
radar

Sakala kõrgustiku 
põhjapoolse osa tipus, 
Viljandi lähedal

Torni kõrgus 28 m

Maapinna kõrgus 
merepinnast 130 m

Antenni kõrgus 
merepinnast 158 m

Antenni läbimõõt 4.5 m



Mis oli Sürgaveres enne



Harku radar

Tallinna lähedal klindi 
serval

Torni kõrgus 16.3 m

Maapinna kõrgus 
merepinnast 32.7 m

Antenni kõrgus 
merepinnast 49 m

Antenni läbimõõt 4.5 m

Parempoolses madalamal maja 
katusel asuvas kuplis oli vana 
Gematroniku radar.



Läti radar

Riia lennujaamas

Torni kõrgus 33 m

Maapinna kõrgus 
merepinnast 5 m

Antenni kõrgus 
merepinnast 38 m

Antenni läbimõõt 4 m



Harku radari montaaž





Projekti põhiandmed
 Kestvus: 2009-2012
 Partnerid: rahvuslikud 

meteoroloogiateenistused 
Rootsist, Soomest, Taanist, 
Eestist, Lätist, Poolast ja 
Valgevenest, lisaks osaleb ka 
muid organisatsioone

 Rahastamine: Europa Liit -  
INTERREG IV B, the Baltic Sea 
Region (BSR) 2.1M€



BALTRAD-i radarid

ringid 120km
varjutatud 240 km





BALTRAD-i eesmärgid
 Suurendada andmetega kaetud territooriumi, andmete 

ajalist ja ruumilist lahutust, toetada andmete kvaliteedi 
informatsiooni kasutamist ja kahepolaarseid andmeid.

 Toetada lihtsat andmete töötlemise programmide 
vahetust riikide vahel.

 Teostada andmetöötlust igas riigis koha peal, mitte 
ühes tsentraalses punktis nagu seda seni tehakse, et 
oleks võimalik paremini järgida kohalikke vajadusi. 



Tööde paketid
 Juhtimine (SMHI - Rootsi)
 Propaganda (FMI - Soome)
 Andmete transport (IMGW - Poola)
 Andmete säilitamine (EMHI - Eesti)
 Andmete töötlemine (FMI - Soome)
 Süsteemi juurutamine (SMHI - Rootsi)
 Pilootkasutused (IMGW - Poola)





Töötlemise algoritmid
• Radari kiire varjamise avastamine ja 

korrigeerimine

• Vigaste peegelduste/signaalide 
avastamine ja eemaldamine, muuhulgas 
ka satelliitide informatsiooni kasutades

• Vihmast põhjustatud signaali 
nõrgenemise korrigeerimine

• Sademete liigi tuvastamine signaali 
polarisatsiooni abil

• Sademete hulga korrigeerimine sõltuvalt 
nende kõrgusest ja olekust

• Ruumilise radarite komposiidi tegemine

• Sademete hulga korrigeerimine 
tegelikult mõõdetud sademetega

• Päikese signaali kasutamine radari 
täppishäälestamiseks ja päikese häirete 
eemaldamine piltidelt

• Mõõdetud tuulte kiiruste korrigeerimine



Andmete poliitika
 BALTRAD tagab andmete vahetuse ainult 

rahvuslike meteoteenistuste vahel.
 Andmete andmine 3-andatele osapooltele 

toimub ECOMET-i ja EUMETNET-i reeglite järgi 
ja sellega tegelevad rahvuslikud 
meteoteenistused iseseisvalt.











www.baltrad.eu
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