
Imaxes e produtos de Satélite

Os  satélites  meteorolóxicos  están  deseñados  para  observar  a  Terra  desde  unha 

determinada órbita co obxectivo de monitorizar o medio ambiente e estudar fenómenos 

meteorolóxicos e climatolóxicos a nivel global e local. 

Entre os satélites de observación ambiental, destacan os Meteosat de Segunda Xeración 

(MSG), unha familia de satélites de órbita xeoestacionaria que observan a Terra desde 

unha altitude de 35.800 km. Por mor da súa órbita, os MSG teñen o mismo período de 

revolución que o terrestre e, polo tanto, sempre observan a mesma área do planeta. Estes 

satélites  poden  proporcionar  imaxes  da  Terra  con  elevada  resolución  temporal 

permitindo  representar  en  tempo  real  a  evolución  dos  fenómenos  atmosféricos  que 

interesan  nunha  rexión  determinada  do  planeta.  Actualmente  existen  dous  satélites 

MSG: o MSG-1 (chamado tamén Meteosat-8), lanzado no ano 2002 e posicionado a 0º 

N  e  9.5º  E,  e  o  MSG-2  (chamado  tamén  Meteosat-9),  lanzado  no  ano  2005  e 

posicionado a 0º N e 0º E (Fig. 1). 

 

Fig. 1: Ubicación dos satélites Meteosat de Segunda Xeración (MSG)

Por mor da cantidade e relevancia de informacións que os MSG poden proporcionar, 

ámbolos  dous  están  equipados  cos  mesmos  dispositivos,  garantindo  deste  xeito  a 



continuidade do servizo no caso de avaría  dun dos dous. No futuro, está previsto o 

lanzamento doutros dous MSG para garantir o servizo ata o ano 2018.

Instrumentación a bordo do MSG

Os satélites MSG están equipados con dous radiómetros: o SEVIRI (Spinning Enhanced 

Visible  and  InfraRed  Imager)  e  o  GERB  (Geostationary  Earth  Radiation  Budget 

experiment).  Estes  dispositivos  proporcionan  medidas  cada  15  minutos  e  cunha 

resolución espacial de 3 km no nadir. 

O  SEVIRI  é  un  sensor  que  mide  a  radiación  no  rango  visible  e  infravermello  do 

espectro en 12 canles diferentes:

• Canles no visible: as canles 1 e 2 proporcionan medidas en dous intervalos do 

espectro, centradas respectivamente en 0.6 μm  e 0.8 μm. A canle 12, chamada 

tamén  visible  de  alta  resolución  (HRV),  proporciona  datos  de  radiación 

electromagnética no intervalo (0.4-1.1) μm cunha resolución espacial dun km no 

nadir.

• Canles no infravermello cercano: as canles 3 e 4, centradas respectivamente en 

1.6 μm  e 3.9 μm,  proporcionan informacións sobre a composición das nubes, 

néboa e facilita a detección de incendios forestais.

• Canles para a detección do vapor de auga: a radiación medida polas canles 5 e 

6, centradas respectivamente en 6.2 μm  y 7.3 μm,  proporciona informacións 

sobre o contido de vapor de auga na columna de aire.

• Canles no infravermello térmico: as canles 7, 9 e 10, centradas respectivamente 

en 8.7 μm, 10.8 μm e 12 μm,   permiten distinguir o tipo de nubes e medir a  

temperatura da superficie terrestre e das nubes.

• Outras  canles: os  satélites  MSG  teñen  as  canles  8  e  11,  centradas 

respectivamente en 9.7 μm  e 13.4 μm,  que se empregan para a monitorización 

da contaminación atmosférica:  a canle 8 mide a concentración  de ozono e a 

canle 11 a concentración do dióxido de carbono. 

Ademáis do sensor SEVIRI, os satélites Meteosat de segunda xeración incorporan o 

radiómetro GERB (Geostationary Earth Radiation Budget instrument),  un dispositivo 



que proporciona informacións, a curto e medio prazo, sobre a radiación solar reflectida 

pola Terra e a radiación infravermella emitida polo conxunto Terra-Atmósfera.

Utilidade dos datos de satélite

Os satélites meteorolóxicos constitúen unha ferramenta indispensable para monitorizar e 

predecir  as  variacións  dos  parámetros  meteorolóxicos.  En  particular,  os  satélites 

Meteosat  de  Segunda  Xeración  ofrecen  unha  mellora  sustancial  con  respecto  aos 

anteriores, proporcionando medidas de radiación nun maior número de lonxitudes de 

onda e con mellor resolución espacial e temporal. Deste xeito, resulta máis preciso o 

seguemento e a predición de fenómenos atmosféricos como treboadas, furacáns e outros 

adversos. Ademáis,  os datos procedentes de satélite son de fundamental importancia 

noutras  áreas  como,  por  exemplo,  agricultura,  hidroloxía,  e  estudos  dirixidos  á 

prevención de riscos ambientais.

As imaxes xeradas polos radiómetros nas distintas bandas espectrais pódense combinar 

entre  elas  obtendo  composicións  (RGB)  útiles  para  evidenciar  particulares 

características da atmósfera ou do solo. Deste xeito, pódense visualizar de xeito rápido 

e,  ao  mesmo  tempo,  preciso  masas  de  aire  (Fig.  2),   néboas  (Fig.3),  treboadas 

convectivas (Fig.4), composición das nubes e vexetación (Fig. 5).

Fig. 2: Composición RGB obtida a partir das canles 5, 6, 8 e 9 do radiómetro SEVIRI 

que evidencia as masas de aire: en violeta están representadas as masas de aire frío, en 



verde as masas de aire quente, en vermello a corrente en chorro e en branco as nubes 

altas.

Fig. 3: Composición RGB obtida a partir das canles SEVIRI 4, 9, 10: en amarelo 

pódense notar néboas e en cor oscura as nubes altas.

Fig. 4: Composición RGB obtida a partir das canles SEVIRI 1, 3, 4, 5, 6 e 9: os 

cúmulonimbos están representados en amarelo, en vermello nubes altas con elevado 

contido de auga e en violeta os cirros finos.



Fig. 4: Composición RGB obtida a partir das canles SEVIRI 1, 2 e 3: en verde pódese 

notar a cuberta vexetal, en azul brilante a cuberta de neve, en azul as nubes altas con 

contido de xeo e en branco as nubes con contido de auga.

Os  datos  procedentes  de  satélite  poden  ser  procesados  por  medio  de  algoritmos 

sofisticados  co  obxectivo  de  ter  información  detallada  e  exhaustiva  sobre  moitos 

parámetros meteorolóxicos como, por exemplo, a radiación solar a onda corta e onda 

longa,  a  temperatura  do solo  e  do mar,  os  ventos  en  superficie,  as  precipitacións  e 

informaciónss sobre os incendios e o estado da vegetación.  No caso do MSG, estes 

produtos veñen xerados por grupos (SAF, Satellite Application Facilities) pertencentes 

aos  máis  importantes  centros  meteorolóxicos  e  de  investigación  europeos.  Máis 

información en http://www.eumetsat.int/Home/index.htm
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