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Motivatsioon

• Sagenevad intensiivsed lühiajalised sajud, mille mõju üha rohkematele inimestele 
linnastumine veelgi võimendab

• Radari andmed on lühiajaliste ekstreemumite leidmiseks sobivad
• Siiani avaldatud tööd põhinevad üksikpolarimeetrilistel andmetel (või jaamadel)
• Kaksikpolarimeetriliste andmete kasutamisel selleks otstarbeks suur potentsiaal
• Kogunenud on piisavalt pikk andmerida radari andmetest
• Eestis pole siiani keegi lühiajaliste tugevate sadude korduvusperioode arvutanud (?)
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Ilmajaam (17.6 mm)

Üleujutatud tänavad (Tartu, 
Jakobsoni) 29-30 mm

49 mm

Kantreküla, 2-8 mm

Viljandi

Miks (hõre) jaamade võrgustik ekstreemsete 
lühiajaliste sademete analüüsiks ei sobi?

• Paduvihm Viljandis 06.07.2014
• Ilmajaam mõõtis 24,5 mm

2h radari akumulatsioon

Foto: Sakala



Metoodika

0. Andmete kogumine (radar, sademete vaatlusandmed), metoodika välja 
töötamine, arvutuskeskkonna üles seadmine TÜ Füüsika Instituudi serveril
1. Sademesummade võrdlus jaamadega veendumaks kaksikpolarimeetriliste
andmete sobivuses antud ülesandeks
1.1 Toorandmetest diferentsiaalse faasi „lahti pakkimine“ ja eridiferentsiaalse faasi 
arvutamine
2. Aasta kaupa 1 h sadememaksimumide arvutamine Eesti ala kohta
3. Korduvusperioodide arvutamine
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Miks kaksikpolarimeetriline radar tugevate sadude 
puhul väga hea on (ja nõrkade sadude puhul halb)? 
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Vihmapiisa kuju

http://arrc.ou.edu/~guzhang/Polarimetry/img/variable/drop_shape.png

https://pmm.nasa.gov/education/sites/default/files/article
_images/raindrop_diagram_2.jpg

- Langev vihmapiisk pindpinevusjõu 
mõjul ümar kera D < 1 mm
- Suurema D korral surub 
langemisel tekkiva õhuvoolu rõhk 
piisa lapikuks
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Üksikpolarimeetriline lähenemine 
(horisontaaltasandi peegelduvus Zh)

http://blogs.reading.ac.uk/weather-and-climate-at-reading/files/2014/06/2014-06-
13-Rob-Thompson-radar-attenuation-Figure-1.png

- Signaali sumbumine: üks 
peamisi puudujääke 
horisontaaltasandi 
peegelduvuse puhul

- Tundlik rahe esinemise 
suhtes

- Väga tundlik 
kalibratsioonivigade
suhtes
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Kaksikpolarimeetriline lähenemine 

Diferentsiaalne faas, Φdp (differential phase)
- Elektromagnetlained aeglustuvad sademetes
- Vihmas aeglustuvad horisontaalselt polariseeritud 

EM lained rohkem vertikaalselt polariseeritutest
- Diferentsiaalne faas näitab summaarset erinevust

Väärtused akumuleeruvad kauguse suurenedes radarist
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Kaksikpolarimeetriline lähenemine 
(eridiferentsiaalne faas Kdp)

Eridiferentsiaalne faas, Kdp (specific differential phase)
Diferentsiaalse faasi ulatuse tuletis. Ühik kraadi/km

- Ei ole mõjutatud sumbumisest
- Ei ole mõjutatud radari kalibratsioonivigadest
- Töötab hästi tugeva vihmasaju korral
- Nõrgas sajus mürane ja ebatäpne 11

Φdp( Φdp(
,

http://images.slideplayer.com/24/7467588/slides/slide_25.jpg
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Tüüpilised Kdp väärtused

1) Rahe – Kdp 0 lähedane
2) Lumi – Kdp tavaliselt -1 ja +0.5 vahel
3) Vihm – Kdp 0 ja +5 vahel (suurem väärtus viitab suurematele 

piiskadele ja/või suurenenud piiskade kontsentratsioonile)

https://www.weather.gov/media/lmk/soo/Dual_Pol_Overview.pdf
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Toorandmetest diferentsiaalse faasi „lahti pakkimine“

Mõõdetud diferentsiaalne 
faas (toorandmed)

- Toorandmetes vahemik 0-180°
- Palju müra



Toorandmetest diferentsiaalse faasi „lahti pakkimine“
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- Pythoni radariandmete töötluse teegid 
wradlib ja Py-ART pakuvad mitmeid algoritme

- Paljudel probleeme müraga ja stabiilsete 
tulemuste andmisega

- Parimaid tulemusi andis Py-ARTi
phase_proc_lp meetod (Giangrande et al. 
2013)

- Sedagi tuli parimate tulemuste saamiseks 
erinevate sätetega testida
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Sademesummade võrdlused – mai 2013
- Kdp-l põhinev kuu akumulatsioon ülehindab koguseid (kuni 3x)
- Zh-l põhinev alahindab
- Kdp ja Zh andmete kombineerimine annab meteojaamade andmetega 

kõige parema korrelatsiooni 

• 25 jaama andmed
• KDP-Zh combi -> üle 

25 dBZ (1 mm/h) 
korral KDP andmed
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Sademesummade võrdlused – juuni 2016

- Taas annab Kdp ja Zh andmete kombineerimine kõige paremad tulemused 
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Sademesummade võrdlused – juuni 2016

Punane – radar (Kdp -Zh kombi)
Must – jaama summa Kaart: http://www.ilmateenistus.ee/wp-

content/uploads/ecsm/precipitation_2016_06.jpg



Korduvusperioodide arvutamine
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- Eelduseks pikk andmerida
- Probleem nii radari kui jaamade puhul
- Jaamade andmed 2003-2010 1h sammuga, alates 2011 10 min
- Radari andmed 2010-2016, kasutamiskõlbmatud andmed 

lühendavad perioodi

Andmerea pikendamiseks:
- Eesti mandriosas eeldatud ühtlast sademete klimatoloogiat
- Kõikide mandrijaamade kasutamine ühise reana
- Radariandmed kogu Eesti mandriosa kohta ühise reana
- Andmepunktide sõltumatuse tagamiseks radariandmed arvutatud 

10 km sammuga võrgule (resample)



Korduvusperioodide arvutamine

Uuritav ala ja kasutatud jaamad 1h maksimumide korreleeritus

Tagamaks maksimumide sõltumatus tuli empiirilise variogrammi abil leida distants, 
millest alates korrelatsioon maksimumide vahel puudub
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Korduvusperioodid Eesti mandriala kohta (esmased tulemused)
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Järgmised sammud

• Arvutada 1h aastamaksimumid ka ülejäänud aastate kohta
• Arvutada seejärel uuesti korduvusperioodid
• Põhjalik analüüs ja võrdlus sama meetodi (dual-pol radar) kasutamisest 

Itaalias
• Teadusartikli avaldamine

• Kdp andmete kasutamine operatiivsetes rakendustes ja produktides
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Tänan tähelepanu eest!


