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FORENING
Sammendrag
I høyfjellet vil smeltingen av vinterens snømagasin normalt skje i løpet
av 8-12 uker i perioden mai-juli. Snøsmeltingen bidrar i hØY grad til
oppfyllingen av kraftverkenes høyfjellsmagasin.
Det er i mange år utført snømålinger i en del norske høyfjellsfelt for
å bestemme vinterens snømagasin. For bedre å kunne planlegge kraftverkenes drift er det ønskelig å følge utviklingen av det gjenværende
snømagasin gjennom smeltesesongen. I smelteperioden er høyfjellsområdene vanskelig tilgjengelige, og det vil ikke være mulig å få utført tilfredsstillende målinger av snømagasinet med rimelige omkostninger.
I løpet av 1970-årene ble en rekke jordressurssatellitter sendt opp.Data
fra disse ga muligheter til å følge snødekkets utvikling gjennom smelteperioden og NOAA-satellittene har vist seg mest anvendbare for snØkartlegging av norske områder. på grunnlag av NOAA-data er det konstruert
snødekningskart over en del norske nedslagsfelt. Disse er sammenlignet
med fotografier av snødekket tatt fra fly i lav høyde og har vist god
overensstemmelse.
Ved bruk av vannbalansebetraktninger er det gjenværende snømagasin gjennom
smelteperioden beregnet. Ved sammenligning med satellittdata fra samme
tid er det funnet en brukbar relasjon mellom feltets snødekningsgrad og
gjenværend~ snømagasin.
Metoden er utviklet videre, og ved å sammenligne
snødekningsgraden med gjenværende snømagasin i prosent av årets totale
snømagasin blir relasjonen vesentlig forbedret. Sammen med nedbørdata
kan en slik relasjon anvendes til en grov prognose av tilsiget fra det
gjenliggende snømagasin.
Skal en slik prognose ha verdi, må den foreligge kort tid etter at satellittregistreringene er gjort. Ved slike enkle rutiner og databehandlingsutstyr som i dag er på markedet kan det etableres et operativt system for
prognose av tilsiget fra gjenliggende snømagasin under forutsetning av
at snømagasinet før smeltingen startet, er kjent. på lengre sikt bør
informasjon om snødekning og snømagasin fra satellittdata kunne benyttes
ved oppdatering av hydrologiske modeller.
ISBN 82-554-0400-7

FORORD
Kjennskap til snøforholdene i kraftverkenes nedslagsfelt får stadig
større beydning for en best mulig økonomisk utnyttelse av våre
vannressurser. Spesielt viktig er kjennskap til avsmeltingsforløpet.
Høsten 1981 ble det framsatt et prosjektforslag "Snøkartlegging med
satellitt". Hensikten var å videreføre et prosjekt som var gjennomført med støtte av Norsk hydrologisk komite. Dette prosjekt konkluderte med at snøkartlegging basert på satellittdata kan ha et
operativt potensiale. Det ble også ansett som viktig å opprettholde og videreutvikle den kunnskap om fjernanalyse som Hydrologisk
avdeling har tilegnet seg.
Økonomisk støtte for gjennomfør ing av prosjektet ble søkt hos "Rånet for den kraftverkshydrologiske tjenesten", og på rådsmøte 10.
desember 1981 ble det bevilget penger til gjennomføring av prosjektet. på grunn av kapasitetsproblemer ved VHB har prosjektet
blitt en del forsinket. I tillegg til de bevilgningene som er gitt
av "Rådet for den kraftverkshydrologiske tjenesten" er det under
prosjektet ytet en betydelig egeninnsats av Hydrologisk avdeling og
Produksjonsavdelingen ved Statskraftverkene. VH har dessuten bidratt med tegne- og skrivekapasitet.
Torn Andersen har hatt ideen til prosjektet og vært ansvarlig. Det
meste av beregningene er utført av Nils Haakensen. Øystein Dick
fra Fjellanger Widerøe AlS har utført en del bildeprosessering.
~egningene er utført av Ase Wenche Lunde og Nils Haakensen, og
Wenche Holth har maskinskrevet teksten.

Oslo, desember 1984
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l.

INNLEDNING
Det er stadig økende krav til en bedre økonomisk drift av våre
kraftverk og en optimal utnyttelse av landets vannressurser. Dette
fører til et stigende behov for informasjon om de hydrologiske
forholdene i kraftverkenes nedbørfelt.
Snøen er en viktig faktor i Norge og kjennskap til akkumulasjon og
avsmelting er viktig for drift av kraftver~. I smelteperioden
foretas ikke vanlige snørnålinger, og forløpet av avsmeltingen er
ofte ukjent. Også om høsten kan informasjoner om snøleggingen i
fjellet være nyttig.
Kartlegging og studier av prosesser på jordens overflate gikk inn i
en ny epoke da de første jordressurssatellittene ble sendt opp.
Vitenskapsmenn over hele verden gikk løs på utallige forskningsprosjekter for å utnytte de nye hjelpemidler.
så snart satellittdata ble tilgjengelig utenfor U.S.A., ble de
første undersøkelser satt i gang i Norge. Hydrologi var et av de
fagfelt hvor det tidligst kom i gang diskusjon og studier av fjernanalysemetoder. Først i de senere årene er det kommet skikkelig
fart i fjernanalysestudier innenfor en rekke andre områder. Nå er
bruk av satell i.ttdata blitt rutine innenfor flere fagfelt, og nye
organisasjoner er bygget opp tilpasset denne nye teknikken.
Stunier ble iverksatt innenfor flere områder, bl.a. glasiologi,
sedimentasjon, forurensning, iSlegging og snøkartlegging. Det
viste seg at studier av snø var blant de felt der satellittdata
kunne ha størst betydning i Norge.
De første satellittdata forelå som papirkopier, men allerede i
hegynnelsen av 1978 var digitale data tilgjengelig i Norge. Mottakerutstyr for digitale data ble installert ved Tromsø Telemetristasjon som en del av NTNF's romforskningsprogram. Muligheten
for å ta ned data i Tromsø har hatt stor betydning for de fjernanalyseprosjekter som har vært gjennomført i Norge.
De innledende undersøkelsene her i landet av fjernanalysens muligheter i nnenfor hydrologi ble utført ved Produksjonsavdelingen og
Hydrologisk avdeling i NVE. utvikling aven metode for bruk av
rUg itale sat!? II i ttdata for snøkart leggi ng ble senere gjennomført
som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Hydrologisk Komite og IBM,
Norge.
Hensikten med dette prosjekt har vært å videreutvikle den digitale
teknikken, spesielt med tanke på operativ hruk av metoden. Det har
også vært et ønske å følge med i den sterke forskningsaktivitet som
har funnet sted innenfor dette felt og å samle et representativt
sett av satellittdata som senere ikke vil ~re tilgjengelig.
Rådet for den kraftverkshydrologiske tjenesten har støttet prosjektet med kr 75 000,- pr. år i 2 år, og klarsignal for arbeidet
hle gitt i mai 1982.
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I tillegg til midlene fra Rådet for den kraftverkshydrologiske
tjenesten har Hydrologisk avdeling skutt inn en betydelig egeninnsats i prosjektet.

2.

HISTORIKK
Fjernanalysens utvikling kan deles i to tidsepoker med et klart
skille rundt 1960. I perioden fram til 1960 var fjernanalyse i
hovedsak knyttet til flyfoto og andre observasjoner fra fly. Til å
bestemme snødekkets utbredelse er det også gjennom mange tiår benyttet fotografier fra utsiktspunkter. Epoken med fjernanalyse
basert på data innsamlet fra satellitt startet 4.10.1957 med utskytningen av satellitten Sputnik.

2.1

De første eksperimenter
De første bilder av jorda fra verdensrommet ble overført av Explorer-6 i august 1959.
I forhindelse med de ubemannede ferdene
til Mercury-Atlas (MA-4) ble bilder tatt automatisk mens romskipene
roterte rundt jorda. De første studier av snønekkets arealutbredelse ble igangsatt ganske snart etter at de første bildene fra
rommet var tilgjengelige. Systematisk kartlegging fra verdensrommet startet med værsatellitten TIROS-2 i 1961. Bildene hadde
liten oppløsning og var derfor ikke egnet til snøkartlegging av
norske nedbørfelt. Til kartlegging av snø- og isforhold i arktiske
strøk var bildene derimot bedre egnet. De første kart som viser
snødekkets utbredelse avgrenset med en snølinje ble presentert i
1966.
Senere kom utskytningen av NIMBUS-3 som ga bilder med bedre oppløsning enn TIROS-2. Snøkartlegging ble foretatt for store nedbørfelt
med forsøk på avløpsprognoser. For norske nedbørfelt var oppløsningen fremdeles ikke god nok. Det skjedde en rask utvikling av
utstyr og metoder for datahearbeidelse gjennom Gemini- og Apolloprogrammene utover j 60-årene. Man fikk en bekreftelse på hvilke
muligheter fjernanalyse har i forbindelse med miljø- og ressursanalyser , i første omgang for geolog i, meteorolog i og oseanograf i.
Det første multispektraie eksperimentet fra verdensrommet ble
gjennomført i forhindelse med Apollo-9 ferden i 1969, der jordoverflaten ble fotografert med forskjellige film- og fiJterkombinasjoner.

2.2

Jordressurssatellittene
Den første satellitten som ble utrustet for innsamling av ressursdata fra jordoverflaten var ERTS-l (Earth Resource Technology Satellite) . Den hle sendt opp i juli 1972 og ble også kalt LANDSAT-l.

5

Fig. l

Et "quick-1ook"-bi1de fra en NOAA-scene fra 7. juli 1983
som dekker Skandinavia.

Satellitten hadde sin bane nær polarområdene og opererte fra en
høyde på ca. 900 km. Multispektralsystemet er ganske likt det som
ble brukt ved Apollo-9 ferden.
Systemet dekker en kontinuerlig
stripe som er 185 km bred. Oppløsningen er 80 m. Det ble senere
sendt opp ytterligere to satellitter i denne serien, LANDSAT-2 i
1975 og LANDSAT-3 i 1978.
Gjentakelsesintervallet for dekning av samme område er 18 dager, og
hver 9. dag når to satellitter opererer samtidig. I Europa kan
LANDSAT-bilder bare tas ned i Fucino i Italia og i Kiruna i Sve rige, og det kan gå lang tid, opp til et par måneder, før et
ferdig- korrigert og behandlet bilde er tilgjengelig.
Dette er en
stor ulempe og utelukker bruk av LANDSAT-data i en operativ
tjeneste.
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I desember 1981 ble to satellitter, TIROS-N (Television Infrared
Observation Satellite) og NOAA-7 (National Oceanic and Atmospheric
Administration) sendt ut.
Disse sirkulerer i to forskjellige nærpolare baner som de andre jordressurssatellittene. Hvert bilde
dekker en hredde på 1900 km., og hvert bildeelement (pixel) dekker
et område på 900 m x 900 m.
Denne type satellitt benyttes ved
kontinuerlig kartlegging av sjøens overflatetemperatur, bevegelser
av isfjell, vegetasjon, skydekke og snødekning.
Datamaterialet som
er benyttet i (lenne rapporten er i hovedsak innsamlet av denne
satellittype. Figur l viser et såkalt "quick-Iook" - bilde fra en
NOAA-scene som 0ekker Sør-Norge.

I en rekke land er viktige samfunnsaktiviteter som elektrisitetsproduksjon, vannforsyning, irrigasjon og flomsikring sterkt påvirket av variasjonen i snømengdene i elvenes nedslagsfelt.
I fjellområder kan over 50% av årlig nedbør v:ere akkumulert som snø.
Først når snøsmeltingen setter igang, vil vinterens snømengde
påvirke vannføringen i elvene. Det snødekkede areal har vært
betraktet som en interessant variabel i flere metoder for å
bestemme mengden av akkumulert snø.
Det er rapportert arbeider som behandler forskjellige metoder for å
kartlegge snødekke og snødekningsgrad. Gjennomgående er det bilder
innen den røde delen av det synlige spekteret (dvs. 0,6 - 0,7 pm)
som viser seg best egnet.
så tidlig som i 1968 organiserte WMO et prosjekt, "Snøstudier ved
satell ltter", som ble avsluttet i 1976 med rapport og et internasjonalt seminar. Hovedmålet med prosjektet var bestemmelse av
snøClekkets area1uthreaelse, dvs. den annel av nedslagsfeltet som
var dekket av minimum 5 cm snø.
Studiene var hovedsakelig basert
på VHRR-data (VHRR: Very High Resolution Radiometer) fra satellitten NOAA sammenstilt mea "sanne" observasjoner på jordoverflaten.
En av konklusjonene var at nøyaktigheten i bestemmelse av
snødekning var best i trefritt terreng og dårligst i tett barskog.
I 1974 h1e LANDSAT-hilder som dekket regulerte nedbørfelt i Norge
studert av H. Ødegaard. Han fant at snødekningskart kan konstrueres med god nøyaktighet for felt over lO km 2 . En grafisk relasjon mellom snødekket areal og påfølgende avl<"p ble etablert for
noen felt.
I U.S.A. ble den globale albedo basert på snø- og iskart over den
nordlige halvkule, studert. Datamaterialet strakk seg over perioden 1966-73 (Kukla og Kukla, 1974).
Det ble tidlig foretatt studier av sammenhengen mellom snødybde og
bakkens refleksjonsverdi (pixelverdi) , og i enkelte situasjoner ble
det funnet en positiv korrelasjon i områder med tynt snødekke.
Fordi synlig lys ikke trenger gjennom snødekket, må dette problem
løses med mAlinger innenfor andre bølgelengder.
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Det er nå gjort en rekke arbeider som viser at
kan bestemmes med stor nøyaktighet. Bl.a. har
produsert snødekningskart for operativt hruk i
Usikkerheten i kartene er antatt å være mindre
observasjoner på bakken.

snødekningsgraden
Schneider (1975)
løpet av 30 timer.
enn 5% i forhold til

En rekke undersøkelser viser gode resultater for prediktering av
vårflomvolum ut fra snødekningskart. Bl.a. har wiesnet og Matson
(1976) gjort undersøkelser i Eurasia og Nord-Amerika.
Rango et.al.
(1977) og Dey et.al. (1983) har brukt meteorologiske satellittdata
med lav oppløsning i Himalaya og funnet gode resultater for estimering av vårflomvolum.
Ødegaard og østrem (1977) har utført et arbeid for å finne en sammenheng mellom snødekket a[f~al basert på LANDSAT-bilder og tilsiget
fra det gjenværende snømagasin.
Metoden anses som brukbar først
når 15-20% av feltarealet er snøfritt.
I Finland arbeides det med å kombinere snørnålinger utført ved gammametoden med snødekningskart for å få et estimat av snømagasinet
innen et nedbørfelt eller et annet avgrenset område.
Snødekningskartene er produsert fra NOAA-bilder. Metoden er tenkt anvendt i
smelteperioden for å bestemme gjenværende snømagasin som grunnlag
for flomprognoser.
(Kuittinen, 1984).
Basert på data fra NIMBUS-7 har det flere steder pågått studier av
muligheten for å anvende passiv mikrobølgeteknikk for å måle snødybden.
Foreløpig er oppløsningen på slike snødybdekart i beste
fall 25 km x 25 km, men interessante resultater er oppnådd ved
studier av store felt i Europa (Rott, pers. medd.).
Selv om en rekke av de omtalte prosjekter har oppnådd gode resultater med hensyn til snøkartlegging, har de imidlertid den begrensning at de er basert på LANDSAT-data. Som tidligere nevnt er disse
data ikke egnet for operativ bruk.

3.

METODIKK

3.1

NOM-data
NOM-satellittene er værsatellitter som dekker Norge flere ganger
daglig.
De er utstyrt med en multispektral scanner AVHRR (Advanced
Very High Resolution Radiometer) med 5 kanaler.
Kanal l (0,58-0,68
flm) og kanal 2 (0,78-l,10pm) er best egnet for studier av snøforhold. Et bilde dekker et område på 2,9 mill. kvadratkilometer, og
hele Norge kan innbefattes i ett bilde. Normalt kreves to bilder
fra samme passering for å dekke hele landet. P.g.a. scanningsystemet ombord blir bildene noe skjeve (rombeformede) slik at jordens koordinatsystem ikke blir rettvinklet. Fordi jorda heveger seg
mens data til et bilde registreres, dannes også en 1 iten feil i
bildet. på grunn av jordas krumning er de geometriske feil størst
langs kantene av bildet, og et område som skal studeres, bør ligge
mest mulig midt på bildet.
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NOAA-satellittene sirkulerer i nærpolare og solsynkrone baner.
Høyden til de forskjellige satellittene i denne serien har vært
1400 - 1500 km for NOAA-l til NOAA-5. NOAA-6 og 7 har hatt en noe
lavere bane, fra 800 til 870 km. Omløpstiden har variert mellom
100 og 116 minutter. Levetiden for de første 5 satellittene i
denne serien var gjennomsnittlig 2,5 år, med variasjon fra noe
under l år til 4 år. Det er nå NOAA-6 og 7 som er i aktivitet.
NOAA-8 sviktet sommeren 1984 og NOAA-9 er planlagt utskutt i november 1984.
NOAA-satellittene er bl.a. utstyrt med følgende sensorsystemer:
l.

AVHRR-data samles i seks spektralbånd fra synlig
lys til nær infrarødt (lR).
Data brukes for dagog nattkartlegging av overflatetemperatur, sjøtemperatur, snødekkets utbredelse, isfjell, vegetasjon og skydekke. Oppløsningen er 0,9 x 0,9 km.

2.

TlROS (Operational Vertical Sounder) som består av
3 sensorer: a) Høyoppløselig lR-sensor, b) Stratosfæresensor og c) Mikrobølgesensor. Ved hjelp av
disse måles radiansen for å beregne temperaturprofiler og fuktighetsprofiler i atmosfæren under
ulike skyforhold.

3.

DCS (Data Collection and Platform Location System)
samler meteorologiske observasjoner fra hallonger,
havbøyer og andre satellitter.

4.

Space Environment Monitor for måling av proton- og
elektronfluks nær jorda.

Satellittenes sensorsystemer registrerer data ved hjelp aven scanner. Fra dette datamaterialet bygges bildene opp på en helt annen
måte enn et vanlig fotografi. Scanneren er konstruert slik at den
sveiper over en 900 m bred stripe på tvers av satellittens bevegelsesretning, og registrerer kontinuerlig strålinqsintensiteten fra
hvert pixel. Når scanneren har samlet data fra en stripe, starter
den på neste (figur 2). Strålingsintensiteten hl ir ang itt med
digitale verdier fra 0-255.
Data fra NOAA-satellitten blir tatt ned ved Tromsø Telemetristasjon
og senere overført til magnetbånd. Hvert magnetbånd inneholder
1410 linjer
2048 elementer og danner et bilde (scene). Registrering av data utføres på samme måte for andre satell itter.
Data
fra de forskjellige satellittene, LANDSAT, TlROS-N og NOAA, kan
ikke sammenlignes direkte fordi sensorene observerer data innenfor
ulike spektralbånd.

a

3.2

Pros~sser~~g

av

NOAA~~ata

De digitale NOAA-bildene ligger på magnetbånd og bearbeides ved
hjelp av datamaskin. Det er utviklet dataprogram som kan rette opp
bildene geometrisk til et rettvinklet bilde i UTM-koordinatsy-
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Fig. 2

Prinsippskisse som viser hvordan AVHRR- data registreres av
scanneren i NOAA-satellitten.

stemet. Dette gjøres ved å bruke et antall identifiserbare referansepunkter med kjente koordinater. Før bearbeidelsen vil det
også være nødvendig å fjerne støy og feil i datamengden, og det er
laget egne programmer for dette.
Punkter som kan benyttes til referansepunkter, må være lett å lokalisere på et bilde. Slike punkter er fjorder, nes, kryss mellom
daler etc. Når bildet er lest inn i datamaskinen og tatt opp på
skjermen, merkes punktene av og koordinatene leses inn. Basert på
nisse punktene beregnes et høyere ordens polynom som benyttes til
beregning aven matrise som forteller hvordan hvert pixe] i bildet
skal dreies og forskyves.
Det benyttes gjerne et fast sett med referansepunkter, og punktenes
kry)rdinater kan legges på en file for enkel innlesning. Om vinteren og tidlig i smeltesesongen kan referansepunkter i innlandet være
vansk~lig å identifisere nøyaktig.
Opprettingen av bilder fra
denne perioden kan derfor være dårligere enn senere på året.
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Nye bilder kan også rettes opp mot tidligere korrigerte bilder som
er lagret i datamaskinen, f.eks. et LANDSAT-bilde, som har mye
bedre oppløsning enn et NOAA-bilde. Ved å sammenholde NOAA-bildet
med det bildet som allerede er rettet opp til UTM-koordinater, kan
koordinatene til ethvert pixel i NOAA-bildet lett bestemmes ved
hjelp av et egnet dataprogram.
Enhver behandling av satellittdata krever at oildet blir opprettet
geometrisk.
Det er derfor utviklet standard programpakker for slik
oppretting.

Tidligere studier har vist at rent fotografiske analyser av TIROSog NOAA-bilder vanskelig kan benyttes for operativ snøkartlegging i
Norge. Slike betraktninger vil bli subjektive, og med den ujevne
snøfordelinq som er i norske høyfjell, vil ikke bildene bli nøyaktige nok for ned bør feI t av den størrelse vi har.
I Norge er store deler av fjellområdene forholdsvis flate, og det
vil ikke være mulig å skille ut delområder med ulik snødekning. Av
samme grunn er det ikke praktisk å operere med en såkalt "snøgrense" i norsk terreng.
Snøgrensen er linjen mellom snødekket og bart
område og defineres som en linje der snødekningen er 50%. Fotografisk gjengivelse av satellittbilder kan benyttes til å gi et overblikk over snøforholdene j større områder og avgjøre om det er snø
eller ikke i fjellet.
Dette kan være nyttig om høsten og for å
avgjøre om snøsmeltingen er avsluttet.
Med digital bildebehandling blir metoden mer objektiv.
Men det er
ikke tilfredsstillende å betrakte hvert pixel som enten helt snøfr i tt eller helt snødekket.
De dig itale data inneholder vesentlig
mer informasjon som det gjelder å utnytte.
Den digitale refleksjonsverdien for hvert pixel er angitt i en
gråtoneskala der O er helt sort og 255 helt hvitt.
Snødekningsgraden vil være en funksjon av gråtonen i et pixel.
Det er liten
refleksjon fra bar mark mens helt snødekket mark hlir registrert
med et høyt strålingsnivå.
Delvis snødekket mark har en refleksjon
som ligger mellom disse ytterpunktene.
For å bestemme snødekningsgraden innenfor hvert pixel benyttes en
kalibreringsmetode der man undersøker den digitale verdi for områder med kjent snødekke. Ved å betrakte snøfrie områder som ikke
er dekket av vegetasjon, vil gråtonenivået for snøfrie områder
bestemmes.
Dette blir en gjennomsnittlig verdi, da refleksjonen
varierer noe med overflatetype og fuktighet og kan variere noe fra
bilde til bilde. Tilsvarende kan man bestemme det digitale gråtonenivå for totalt snødekkede områder.
Da hlir oftest breer, som
Folgefonna eller Hardangerjøkulen, valgt.
Disse såkalte referanseområder blir avgrenset på dataskjermen, og det er mulig å lese av
hvordan pixelverdiene fordeler seg innenfor referanseområdene.
Bar
mark har en refleksjonsverdi på 20-30, mens helt snødekket areal
har verdier i intervallet 100-120.

II

Også for et totalt snødekket område vil refleksjonen variere og er
avhenq iq av:
l)
2)
3)
4)
5)

Eksposisjon i forhold til sola.
Solhøyden (avhenger av tidspunkt, årstid og breddegrad).
Intensiteten på innkommende stråling (avhenger av fuktigheten i luften).
Strukturen på snøoverflaten (renhet og kornstørrelse) •
Fritt vanninnhold i snøen (øker utover i smelteperioden) .

Når strålingsnivået for bar mark og totalt snødekket mark på denne
måten er bestemt, tre~kes en rett linje mellom punktene. Det etableres dermed en lineær relasjon mellom gråtonenivå og snødekning i
prosent. Denne lineære relasjon betraktes som en tilnærmelse, men
har vist seg å være relativt god. Se figur 3.
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Snøfritt
Stråling

Fig. 3

Kurver som viser forholdet mellom stråling (gråtonenivå) og
den prosentvise snødekning (snøens arealdekning).
Heltrukken kurve: Kurve trukket rett mellom punktet for totalt
snødekke og punktet for helt snøfritt areal.
Stiplet kurve:

Kurve som viser de virkelige forhold.

Beregning av snødekket areal innenfor hvert pixel hlir gjort med et
spesielt utviklet dataprogram. Programmet beregner snødekningsprosenten innenfor hvert pixel etter den relasjonen som på forhånd er
etablert mellom digital refleksjonsverdi og snødekning. på denne
måten blir bildet omgjort fra å være en matrise av gråtonenivåer
til en matrise der tallene representerer snødekket areal innenfor
hvert pixel.
Ved å multiplisere antall pixel med forskjellig snødekningsprosent
oq summere over hele feltet beregnes totalt snødekket areal og den
midlere snødekning i prosent.
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Snødekningskart basert på NOAA-data. Kartene er basert på
data fra 14. mai 1980 for feltene Nore, Mår og Songa. Det
siste kartet viser situasjonen i Songa 20 dager senere, 3.
juni 1980.
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For å gjøre bildet eller snødekningskartet lettere å lese blir
snødekningen gruppert i klasser som gis samme registrering.
I
dette prosjektet er følgende nivåer benyttet: 0%, 20%, 40%, 60%,
80% og 100% snødekning.
Det vil si at verdier mellom O og 10 registreres som O, verdier mellom 10 og 30 registreres som 20 osv.
Verdier over 90 registreres som 100% snødekke.
For å få et lesbart kart er det nyttig å gi de ulike klassene forskjellige farger, de blir da lettere å skjelne fra hverandre.
Dersom bildet skal kopieres, er det bedre å gi klassene forskjellige gråtoner, selv om det ofte kan være vanskelig å skille nærliggende gråtonenivåer etter kopiering. For å gi et visuelt inntrykk av snøfordelingen i et felt er det vanlig å gi bar mark en
mørk farge og la klassene få lysere farger opp til hvitt for helt
snødekket mark.
Det er også utarbeidet en del snødekningskart med en enklere inndeling av snødekningen. Karter hvor det kun er benyttet to klasser, snøfritt og helt snødekket, og med snølinjen trukket ved 50 %
snødekning, gir omtrent samme totale snømagasin som kartene med en
finere inndeling.
Slike kart er mye lettere å få lesbare ved kopiering. Man mister imidlertid mye informasjon om snøens fordeling i
feltet.
Nå gjenstår å identifisere grensene for de enkelte felt.
Dette kan
gjøres ved å legge inn en file med et kart der feltgrensene er gjengitt på digital form. Ved å kombinere kartfilen med bildet kan
feltgrensene registreres og tegnes. Om ønskelig kan også ett og
ett felt betraktes, og data utenfor feltgrensene kan utelates.
I
de fleste grafiske programpakker vil bildet kunne forstørres, forminskes, dreies og flyttes slik at det blir mulig å gjengi snødekningskartet i den form og størrelse man ønsker.
En enklere metode er å kopiere snødekningskartet for et større
område fra dataskjermen og kopiere dette sammen med kart over feltgrensene i samme målestokk.
Det er den siste metoden som er benyttet ved de fleste av de bildeanalyser som er utført i dette prosjektet. Figur 4 viser eksempler på snødekningskart som er utarbeidet etter den sistnevnte metoden.

Den metoden
forstand at
bilde.
Det
mer direkte

som er beskrevet i forrige kapittel er relativ i den
den er basert på en individuell analyse av hvert
er andre metoder i bruk som beregner snødekningen på en
måte.

Hovedtrekkene i disse metodene er at et felts albedo beregnes i
hvert pixel. For å få en samme~lignbar størrelse må de målte verdier korrigeres for solas høyde og solas stilling på himmelen.
I
fjellområder bør det korrigeres for terrengets helning og skyggeeffekter.
Det er da som oftest nødvendig med en digital terrengmodell.
De korrigerte verdier sammenlignes med strålingen fra det
samme området uten snødekke. Når barmarkstrålingen også normaliseres, er det mulig å beregne albedoen i hvert enkelt pixel.
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Ved hjelp av data for albedoen fra barmark og snø med varierende
overflateforhold kan snødekningen beregnes. Metoden stiller store
krav til den geometriske korreksjon av både barmarksbildet og "snøbildet". Videre er metoden følsom for informasjoner om snøens
albedo som ikke alltid er lett å fastsette.
Under gunstige forhold
vil imidlertid denne metoden være mer anvendelig enn den enkle som
er beskrevet i forrige kapittel. Bl.a. kan albedoverdier og temperaturdata fra andre kanaler benyttes til å beregne avsmeltingen.
I Danmark brukes slike metoder i prosjekter som omfatter områder i
og på Grønland. så vidt en kjenner til, er det ikke foretatt
en sammenligning av snødekningen beregnet etter disse to metoder.
Det er vanskelig å vurdere hvilken av metodene som gir det riktigste resultat.
Imidlertid er det en kjensgjerning at det er
vanskelig å foreta en nøyaktig oppretting av bildene om vinteren og
tidlig i smeltesesongen. Dette fører til usikkerhet ved bruk av
den direkte beregningsmetoden.
~orge

4.

KONTROLL AV ALGORITMEN FOR BEREGNING AV SNØDEKNING
Som presentert i forr ige kapittel bli r beregning av snødekket areal
basert på e~ lineær relasjon mellom snødekning og gråtonenivå. En
av hensiktene med prosjektet har vært å kontoliere om denne relaslon er en tilstrekkelig god tilnærmelse eller om det er grunnlag
for å endre relasjonen.

Relasjonen er basert på at strålingen fra et bildeelement forandrer
seg line~rt med arealet av snødekket mark innenfor elementet.
Dette innebærer at et bildeelement med 50% snødekke har en strålingsverdi som er middelverdien av strålingsverdien for helt snødekket og helt snøfri mark.
En slik relasjon vil ikke være entydig i praksis. Smeltende snø
har en lavere albedo enn kald snø, og gammel snø har en lavere
albe<'lo enn nysnø.
I smelteperioden vil et område med 50% snødekning normalt ha en sone mellom snø og barmark der snøen er i smeltefasen.
Strålingen herfra vil dermed være lavere enn strålingen fra
halvparten av et helt snødekket område.
Denne effekten øker med
avtagende snødekning. Metoden fører dermed til at snødekket blir
noe underestimert, særlig sent i smeltesesongen.
50% snødekning kan forekomme med varierende snøfordeling. Dette
illustreres i prinsippskissen på figur 5, hvor begge feltene har
samme totale snødekning.
I smelteperioden vil feltet med snøFlekker ha større areal med smeltende snø enn feltet med sammenh~nqende snødekke.
Feltet med snøflekker vil ha et større avvik
fra den lineære relasjonen enn det andre feltet.
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Felt A
Fig. 5

\11

Felt B

Eksempel på to pixel med lik snødekningsgrad, men forskjellig
gråtonenivå. Felt B har større areal med smeltende snØ og tynt
snødekke enn felt A.
Felt B vil derfor ha lavere pixelverdi
enn felt A.

I norsk fjellterreng er felt med bare flekker tidlig i smelteperioden og snøflekker senere i perioden det mest vanlige.
Se figur 6.
på bakgrunn av disse betraktninger og informasjoner om snøens albedo under forskjellig overflateforhold vil det være mulig å beregne en relasjon mellom snødekning og strålingsnivå innenfor de
forskjellige spektralbånd. Antagelsene vil imidlertid være usikre,
og en sli k relasjon vil være usikker.
på figur 3 er det antydet
ved den stiplede linjen hvordan den virkelige relasjonen etter
dette bør være.
Avviket fra den rette linjen er beregnet for ulike
snøforhold.
Avviket er imidlertid lite og ikke konstant.
Det er
derfor foreløpig ikke aktuelt å benytte andre relasjoner enn den
lineære tilnærmelsen.

4.2

~tr~~~~~~~~~~ets variasjon

Strålingsmengden som blir registrert av satellittens instrumenter,
er avhengig aven rekke forhold.
For det første vil solas vinkel
med overflaten ha betydning.
I Norge benyttes normalt bilder som
er tatt på morgenen.
I enkelte tilfeller tas bilder ned midt på
dagen,og på disse blir strålingen sterkere fra samme område.
Solas stilling vil ha betydning.
Den aktuelle smeltesesongen kan
vare fra april og ut juli. Endringer i solas stilling vil Eorandre
strålingsnivåene som registreres.
For måling av barmarksstrålingen vil endringene i vegetasjonen i
løpet av smelteperioden ha betvdning (Kuittinen og Perala, 1983).
Figur 7 viser strålingsnivåets variasjon gjennom sommerhalvåret for
snøoverflaten og for bar mark.
Dersom snødekningen skal bestemmes ved direkte beregning, må disse
faktorene tas med i vurderingen. Solas posisjon, snøens albedo og
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Fig. 6

To ulike stadier av smelteperioden i norske hØyfjellsområder.
Bildet øverst viser Tyssefeltet på den vestlige delen av Hardangervidda med Hårteigen i forgrunne~ sett mot vest. Det er
begynt å bli bare flekker, og snødekningen er vurdert til 90 %.
Det nederste bildet er fra den Østlige delen av Hardangervidda
med Vestfjorddalen midt i bildet, sett mot sør. Her er det
bare flekker med snØ igjen, og snødekket er vurdert til 10 %
på venstre side av bildet og 30 % til høyre. (Foto: E. Roland,
17.6.1983.)
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Kurvene viser hvordan strålingsnivået avtar gjennom sommerhalvåret for snødekket overflate og for bar mark.

vegetasjonstypen er ikke uten videre lett å bestemme, og denne
metoden kan derfor bli usikker.
Et hovedpoeng med algoritmen som er benyttet i dette prosjektet, er
at relaslonen mellom snødekket areal og strålingsnivå etableres for.
hvert bilde som analyseres.
Den er derfor en relativ metode som er
uavhengig av endringer av de faktorer som påvirker gråtonenivået.
på figur 8 er vist slike relasjoner for ulike tidspunkter.
Barmarksstrålingen er forholdsvis konstant, mens det er større variasjon av verdien for totalt snødekket område.

Ved en rekke meteorologiske stasjoner gjøres det observasjoner av
snødekket areal i fjerdedeler. En har undersøkt om disse data kan
benyttes ved kontroll av snødekningskart som er beregnet fra satellittdata. For en rekke stasjoner er snødekningsobservasjonene
tegnet inn på kart over snødekningen basert på satellittdata.
Det observerte område er imidlertid så begrenset både i areal og
høydeintervall at det ikke kan gjøres representativt for snødekningen innen et felt.
I tillegg ligger de aller fleste av stasjonene for lavt i terrenget i forhold til de fjellområdene der snødekningen er interessant.
Snøen kan være helt avsmeltet ved mange
av stasjonene i lavlandet før snøsmeltingen tar til i høyfjellet.
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Kurvene viser stråling (gråtonenivå) som funksjon av
snØdekningsgraden i prosent ved ulike tidspunkt.

Resultatene fra snødekningsobservasjonene viser da også at snødekket gjerne avtar fra 4/4 til O i løpet av ganske få dag~r.
Slike
snødekningsobservasjoner har derfor til vært til liten nytte ved
kontroll av algoritmen for snødekning.

4.4

~~yfotografier

Det utføres en del kommersiell vertikal fotografering fra stor
høyde i Norge, hovedsakelig for topografisk kartlegging.
Det fotograferes aldri under smelteperioden, fordi flyfoto for kartlegging
skal ha minst mulig snø.
Slike bilder kan derfor ikke anvendes.
Det er i forbindelse med prosjektet blitt utført en del skråfotografering av snødekkede områder fra småfly i lav høyde.
De gir et
godt visuelt bilde av snødekningen.
Slike hilder er godt egnet for
å gi eksempler på ulik snødekningsgrad, men de er allikevel vanskelig å bruke ved kontroll av snødekningsalgoritmen.
Det er følgende grunner for dette:
al
bl

cl

Det tilsynelatende snødekket på et skråbilde er
avhengig av fotovinkelen og retningen.
Det er vanskelig å fotografere samme område fra
samme retning og fra samme flyhøyde gjentatte
ganger.
Vurderingen av bildenes snødekning er subjektiv.

20

Fig. 9a

To bilder med eksempel på at snødekningsgraden kan varlere mye
innenfor et relativt lite område.
Bildet øverst viser Skindalen vest for MØsvann sett mot nordvest.
SnØdekningen på dalens nordside er 10 %, mens den er 60 % på
sørsiden.
Det nederste bildet viser Valldalsvannet, et magasin øverst i
Røldal, sett mot sør. Området rundt vannet anses som snøfritt,
dalen ovenfor vannet har omtrent 50 % snødekning, mens hØyfjellsområdene på begge sider av vannet har en snødekning som er vurdert til 90 %. (Foto: E. Roland, 17.6.1983.)
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Fig. 9b

Flybilder som viser forskjellig snødekning i Tokkefeltet.
Bildet øverst er fra området ved Bordalsvann, sett mot vest,
og viser en snødekning som er anslått til 70 %.
Det nederste bildet
Bitdalsvann (bakgr.
øst. SnØdekningen i
på høydedraget midt
land, 17.6.1983.)

er fra området mellom Songavann (i forgr.),
tilv.) og Totak (bakgr. tilh.), sett mot
forgrunnen er vurdert til 30 %, mens den
på bildet er satt til 70 %. (Foto: E. Ro-
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En annen vanskelighet er at snøc'lekningen kan variere mye innenfor
hvert enkelt hilde, og et foto tatt mot sør vil gi mye høyere snødekningsgrad enn ett foto av samme område tatt nordover.
Noen
eksempler på skråbilder og vurdering av snødekning er vist i figur

9.
Det er i alt innsamlet 4 sett med flybilder fra følgende tidspunkter: 28.5.79, 28.6.82, 17.6.83 og 7.7.83.
Hvert sett inneholder en rekke bilder fra fjellområdene i Sør-Norge.
Imidlertid foreligger det bare sammenlignbare satellittbilder for
de to siste bildeseriene.
1983 hadde et meget stort snømagasin, og
det lå store mengder snø igjen på Hardangervidda så sent som den
7. juli. Begge bildeseriene gir derfor et godt grunnlag for kontroll av snødekningsalgoritmen.
Flyfotografiene er gjennomgått, og for hvert bilde er det foretatt
en skjønnsmessig vurdering av den prosentvise snødekning (Zakrisson, 1980). Disse verdiene er tegnet inn på kart over snødekningen

TOKKE

Fig. 10

17.6.83

SnØdekningen i prosent basert på subjektiv vurdering av 9
flybilder over Tokke-feltet fra 17. juni 1983 (sirkler)
sannnenlignet med et snødekningskart basert på et NOAA-bilde
fra sannne dato.

23
basert på satellittdata fra samme tidspunkt.
Figur 10 viser et
snødekningskart med isolinjer for prosentvis snødekning der snødekningstall fra flyfotografiene for samme dato er tegnet inn som
punktverdier.
Avvikene fra satellittkartets verdier til de fotografibaserte verdier er registrert og summert.
I alt er 34 kontrollområder gjennomgått. Kartets snødekningsinformasjon er gitt med en inndeling på
20 prosent, slik at et område benevnt 40% kan ha snødekning mellom
30 og 50 prosent. Av de 34 kontrollområdene er det bare ett der
flybildets snødekning avviker fra snødekningskartet. Mange av de
øvrige befinner seg i ytterkanten av variasjonsområdet, men det er
ingen tendens til at de viser større eller mindre verdier enn kartenes gjennomsnittsverdi. Kontrollområdene representerer alle grader av snødekning, fra O til 90 prosent, men de fleste har mellom 40
og 60 prosent snødekning.
Denne kontrollen må betraktes som en bekreftelse på at den benyttede algoritme for beregning av snødekning gir en meget god
beskrivelse av den faktiske snødekningen.
Erfaringen fra denne undersøkelsen har vist at kontroll ved hjelp
av flyfotografering må systematiseres svært nøye. Spesielle, lett
avgrensede områder som det er lett å identifisere, må velges ut for
regelmessig fotografering.
Selve fotograferingen må foretas etter
faste regler for retning, høyde etc. En slik undersøkelse bør
strekke seg over flere år.

4.5

LANDSAT-data
For kontroll av snødekningsalgoritmen vil LANDSAT-data være godt
egnet. Bildene har en pixelstørreise på ca. 5 000 m2 , mens
NOM-hildene har 810 000 m2 • For norske områder med var iert
topografi og stor variasjon i snødekningsgraden innen relativt små
avstander vil LANDSAT g i et mer nøyaktig bilde av snødekningen.
Med så liten pixelstørreise som MSS-scanneren til satellittene i
LANDSAT-serien har, kan man trolig nøye seg med å dele opp i "snødekket pixel" (50-100%) og "snøfritt pixel" (0-50%).
Ulempen ved LANDSAT er den dårlige dekningen (hver 9. dag). Med de
skyforhold vi har i Norge, er det nærmest en tilfeldighet om det er
skyfritt de dagene det er LANDSAT-passering.
I og med at den interessante del av smelteperioden er kort, foreligger bare noen få
bilder fra LANDSAT som kan sammenlignes med utarbeidede snødekningskart basert på NOAA-data. Siden en analyse av slike data
krever en fullstendig dataprossering i egnet utstyr, har det ikke
vært mulig å foreta en slik bearbeidelse innenfor prosjektets økonomiske ramme.
Det er innkjøpt en papirkopi av et LANDSAT-bilde for visuell analysering. Bildet er fra 7.7.83, dvs. fra samme dato som det foreligger et NOM-bilde og flyfotografier.
Analysering av bildet gir
imidlertid ikke mer informasjon enn det som kan trekkes ut av flyfotografiene.
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5.

SAMMENHENG MELLOM SNØDEKNING OG SNØMAGASIN I SMELTEPERIODEN

5. l

Behov for snødata
på grunn av snøens dominerende stilling i det hydrologiske kretsløp
i Norge er det selvsagt at det er stort behov for data om snømagasinet i fjellområdene.
En rekke kraftverk foretar snørnålinger for
å bestemme størrelsen av det disponible snørnagasin i sine nedbørfelt. Målingene foretas en eller to ganger pr. vinter, og det
foretas alltid en måling i slutten av akkumuleringssesongen når
snømagasinet har maksimal størrelse.
De metodene som i dag benyttes ved bestemmelse av snømagasinet, er:

al

Manuelle målinger
Snøens dybde og tetthet måles i enkeltpunkter, en samling
enkeltpunkter eller langs målestrekk. Måleopplegget er fast
fra år til år og skal best mulig representere det totale snømagasinet i feltet.
Snømagasinet bestemmes på grunnlag av
enkeltmålingene etter forskjellige metoder.
De fleste rutinemessige snørnålinger i Norge foretas etter en slik rutine.

bl

Gammametoden
Denne metoden måler snøens vanninnhold direkte og utføres fra
fly.
Den er best egnet for store felt uten for store lokale
variasjoner (høyfjellsfeltl. Ved denne metoden måles gammastrålingen fra bakken langs vel definerte profiler når feltet
er snøfritt, og ved gjentatte målinger om vinteren måles snødekkets ahsorbsjon av den naturlige gammastrålingen langs de
samme profiler.
Denne ahsorbsjonen er kun avhengig av snøens
vanninnhold og uavhengig av snøens tetthet og struktur.

c)

Indirekte metoder
I en del felt benyttes Meteorologisk Institutts snøakkumuleringskart.
I de senere år har også bruk av EDB-baserte hydrologiske modeller blitt et nyttig verktøy for informasjon om
snømagasinet.

Alle dagens metoder og operative rutiner er basert på målinger før
smelteperioden setter inn. For de konvensjonelle metodene skyldes
dette spesielt vanskeligheter med transport til målestedene etterat smeltingen er kommet i gang, og for gammametoden skyldes det
spesielt at smeltevann vil redusere nøyaktigheten av referansedata
fra målinger på bar mark. For alle metoder gjelder at representativiteten av målingene er usikker når snødekket er i smeltefasen.
Normalt foretas ikke registeringer av snømengden eller andre snødata i smelteperioden, bortsett fra enkelte snøputestasjoner som
registrerer kontinuerlig.
De vanlige snørnålingene gir data for det
totale snømagasinet som er disponibelt for avrenning.
Med dagens
krav til optimal drift av kraftverkene er det av stor betydning å
kjenne forløpet av avsmeltingen og størrelsen av det snømagasinet
som ligger igjen i feltet til enhver tid. Figur Il viser hvordan
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J U LI

Avsmeltingens variasjon fra år til år- vist ved snødekket areal
som funksjon av tiden for 3 forskjellige år i Norefeleet.

avsmeltingens forløp kan variere fra år til år.
Kraftverkene har
derfor et stort behov for informasjon om snøforholdene i sine felt
i denne perioden.
Rekognosering med fly kan gi sporadiske informasjoner, men disse
blir sjelden objektive og er dyre å framskaffe.
Data fra satellitter gir en objektiv informasjon og er relativt billige.
Som beskrevet tidligere (kap. 3) vil snødekningskart kunne utarbeides på grunnlag av satellittdata med en rimelig nøyaktighet.
Slike kart vil bare gi et visuelt bilde av snøforholdene i fjellet,
men dette kan være av betydning i en rekke tilfeller.
For å komme et skritt videre er det undersøkt om AVHRR-data kan
brukes for kvantifisering av gjenliggende snømagasin i et delvis
snødekket felt.
Ved å etablere en relasjon me 110m snødekning og
snømagasin vil man kunne lage en prognose over forventet tilsig fra
det gjenværende snømagasin. Ved hjelp av statistiske nedbørdata
vil en grov tilsigsprognose kunne lages for resten av smeltesesongen.
på et senere trinn må det vurderes i hvilken grad slike satellittdata og avledede informasjoner kan benyttes ved oppdatering av
hydrologiske modeller.
Dette er under vurdering i et eget prosjekt
der satellittdata som er samlet inn i dette prosjektet, blir benyttet.
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'l'eorien bak metoden er at det i smelteperioden er en sammenheng
mellom gjenværende snørnagasin og den del av nedslagsfeltet som er
snødekket.
Det antas derfor at fordelingen av snøen innen et område er forholdsvis lik fra år til år.
Fjellområdene er nesten frie for vegetasjon.
Derfor vil vinddrift være av stor betydning for transport
og avsetning av snø.
De største snødyp vil finnes på de samme
steder hvert år, og det er de samme steder som er snøfrie.
Når
snødekket er modent i slutten av akkumulasjonssesongen, vil tettheten variere lite over feltet og være tilnærmet lik fra år til år.
I Norge vil alltid deler av et felt være snøfrie, så som fjelltopper og bratte fjellsider.
Dette gjelder selv om snømengdene
varierer fra år til år. En relasjon mellom snødekket areal og
snørnagasin vil derfor ikke være aktuell før snøsmeltingen har startet. Det antas at 15-20% av feltet må ha blitt snøfritt før en kan
etablere en slik relasjon.
En enkel relasjon mellom snørnagasin og snødekket areal vil trolig
ikke være entydig, men til en viss grad være avhengig av snømengden
det enkelte år.
Siden snømagasinet måles i de fleste høyfjellsfelt
i Norge, vi1 det være mulig å undersøke om størrelsen av snømagasinet har betydning.
på basis av de data som er tilgjengelig, er det foretatt en undersøkelse i tre felt.
Undersøkelsen er basert på data fra årene
1979-83.
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5.3

Feltbeskrivelse
Undersøkelsen omfatter feltene Nore (2195 km 2 ), Mår (759 km 2 )
og Songa (575 km 2 ) som alle er høyfjellsfelt beliggende i det
sentrale Sør-Norge (figur 12). Alle feltene ligger meIlom ca. 750
og 1500 m o.h. (figur 13). Størstedelen av feltene ligger over
skoggrensen, og det meste av feltene består følgelig av fjellvegetasjon eller berg i dagen.
et norsk høyfjellsfelt er snøen svært
Små topper, rygger
alltid være snøfrie. Ved å betrakte en
felt før smeltingen har startet, vil en
100% snødekket.
I

og lite vegetasjon.

ujevnt fordelt p.g.a.
og framstikkende berg
satellittscene fra et
se at feltet ikke vil

vind
vil
slikt
være

Snømengden varierer mye fra felt til felt og også innen samme felt
Snømålinger i Nore-feltet viser at snømagasinet i feltets vestre
del kan være opp til 5-6 ganger så stort som i feltets østre del.
Et eksempel på dette er vist i figur 14.
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Kart over snømagasinet i Nore-feltet 1983 basert på punktmålinger utfØrt i april.
SnØens vannekvivalent i mm l
målepunktene er inntegnet og isolinjer med 100 mm interval
er trukket.
Kartet viser hvordan snømengden øker fra 200 mm
i feltets østlige del til l 100 mm i den vestlige del.

på grunn av høydeforskjellen vil snøsmeltingen starte til ulik tid
i de ulike deler av et felt.
Smeltingen kan begynne i et felts
nedre deler mens det ennå er akkumulasjon i de øvre deler.
Smeltingen er også avhengig av eksposisjon mot sol og vind. Smelteintensiteten kan derfor være ulik i samme høydenivå (jfr. 501- og
skyggesiden i en dal om våren, fig. 9a).

på grunnlag av tilgjengelige satellittdata er det laget kart over
snødekningen i de tre feltene Nore, Mår og Songa. Alle kartene er
basert på NOAA-data på digital form og er framstilt etter den metoden som er beskrevet i kapittel 3.3.
Kartene gir snødekningen i
0%, 20%, 40% osv., og det totale snødekkede areal er beregnet for
hvert felt.
I tabell l er det vist en oversikt over de snødekningsdata som er
utarbeidet for de tre feltene.

SnØdekning i %
År

Dato

1979

~.5

~~~~

Mår

Songa

(2195 km 2)

(759 km 2)

(575 km 2)

8.5

72

89

82

4.6

37

31

62

11.6

18

13

45

14.5

46

47

61

3.6

14

9

35

1981

2.6

29

20

55

1982

1.6

38

42

69

1983

17.6

35

29

57

7.7

9

11

26

1980

Tabell l

Nore

Snødekningsdata for feltene Nore, Mår og Songa, utarbeidet
fra NOAA-data. Se også fig. 16.

for snømagasinet

Størrelsen av det snømagasinet som ligger igjen i et felt på det
tidspunkt et brukbart satellittbilde er tilgjengelig, er bestemt
ved hjelp av enkel vannbalanseberegning.
Vannhalanselignjngen som er benyttet ser slik ut:

o
der

s +

p -

E +

.6.G

totalt tilsig i smelteperioden
tils ig fra snøsmelting
nedbør
E
fordunstning
dG = forandring av grunnvannsmagasin
O
S
p

Ved å studere tilsigskurven sammen med nedbør- og temperaturdata
kan en fastsette tidspunktet da smeltingen begynte, og tilsvarende
når all snøen var smeltet (figur 15). Det faktum at snøsmeltingen
starter til ulik tid i de ulike deler av feltet (kap. 5.3), ansees
ikke for noe stort problem i foreliggende undersøkelse. Starten på
smelteperioden er derfor fastsatt til samme tid for hele feltet.
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Tilsigskurver for Nore 1981. Heltrukken linje viser totaltilsiget, mens den stiplede linjen viser beregnet tilsig fra
snøs~eltning gjennom smelteperioden.
Smelteperioden er definert fra 5. mai til 6. juli.

I de høyestliggende områdene vil smeltingen skje litt langsommere
p.g.a. lavere temperatu~.
Tross d~tte er avslutningen av smeltesesongen satt til samme dato for hele feltet.
Ved bruk av vannhalanseligningen kan størrelsen på det g"jenliggende
snømagasin regnes ut, forutsatt at de andre leddene i ligningen er
kjent. Nedbøren er den størrelsen som er vanskeligst å måle.
Nedbøren øker generelt med høyden, og i Norge øker den mot vest.
For å få pålitplige vannbalanseanalyser bør nedbør og temperatur
registreres innenfor nedbørfeltet.
I Norge er det svært få meteorologiske stasjoner i fjellområdene.
De som finnes, ligger i 1avereliggende områder i behodde strøk, og
vanligvis lavere enn områdene de skal være representative for.
En
må derfor velge ut omkringliggende nedbørstasjoner og anta at disse
er representative for feltet.
Nedbørdata må deretter korrigeres
for oppfangningssvikt og stasjonenes høyde i forhold til det område
de skal representere.
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I de foreliggende beregninger er nedbøren i Norefeltet beregnet på
grunnlag av data fra stasjonene 2960 Tunnhovd, 2977 Dagali, 2559
Geilostølen og 4975 Liset. For Mår er nedbørdata basert på stasjonene 3120 Øvre Mår, 3125 Strengen og 3160 f.1.ogen.
For Songa er
arealnedbøren beregnet ved hjelp av stasjonene 3391 Vågsli, 3333
Tjørndalen og 4651 Midtlæger.
Totalt snørnagasin er målt i de ulike felt ved tradisjonelle snørnålinger ved slutten av akkumulasjonssesongen hvert år.
Fordunstningen er satt til 0,5 mm pr. døgn, og total oppfylling av grunnvannsmagasinet er satt til 60 mm. Grunnvannsmålinger for Skurdevikåi, Groset og Vinjestøyl er benyttet som representative for
endringer i grunnvannsmagasinet for henholdsvis Nore, Mår og Songa.
Den siste størrelsen i ligningen, tilsiget, er målt ved hydrometriske stasjoner drevet av Hydrologisk avdeling, NVE eller det er
målt av de respektive kraftverk. Tilsigstallene regnes for å være
av god kvalitet og er den mest nøyaktige av størrelsene i ligningen.
For hver dato det foreligger satellittbilder, er vannbalanseligningen brukt til å regne ut det gjenværende snømagasin.
Størrelsen
av det gjenliggende snørnagasin på de respektive datoer er gitt i
tabell 2.

Gjenværende snømagasin
År

Mm 3

%

Songa

Mm 3

%

Mm 3

%

8.5

595

79

250

111

280

86

4.6

270

36

93

41

260

80

Il. 6

114

15

33

15

156

48

14.5

308

48

150

68

170

78

3.6

142

22

7

3

48

22

2.6

257

27

27

II

190

59

1982

1.6

328

52

75

12

312

93

1983

17.6

438

38

151

38

426

79

7.7

138

12

48

12

224

41

1979

1980

1981

Tabell 2

Mår

Nore

Dato

I

Beregnet gjenværende snømagasin i abolutte verdier og i
prosent av årets totale snømagasin før smeltingen har
startet for feltene Nore, Mår og Songa. Beregningene
er utført for de samme datoer som de undersøkte NOAAbilder.
Se også fig. 18.
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For å se om det er en sammenheng mellom snødekningen og det gjenliggende snømagasin, er de sammenhørende verdier tegnet i et diagram. Figur 16 viser diagrammet for de tre feltene som er undersøkt. Som det går fram av figuren, er det en viss sammenheng
mellom verdiene, og det er trukket en rett linje gjennom punktene.
Sammenhengen mellom verdiene er best for Nore og Mår, mens Songafeltet har stor spredning. En del av usikkerheten kan ligge i
datamaterialet som er benyttet ved beregning av snømagasinet.
Nore-feltet har det beste datagrunnlaget, mens flere av størrelsene
som inngår i beregningene for Songa-feltet er beheftet med stor
usikkerhet. F.eks. er snømagasinet i Songa-feltet beregnet ut fra
målt snømagasin for hele Tokke-feltet. Imidlertid er det tydelig
at verdiene for 1983 skiller seg ut, spesielt for Songa-feltet.
Dette året var det uvanlig mye snø og smeltesesongen var lang.
Det er utført regresjonsanalyse på resultatene, og for alle tre
feltene er det lineær regresjon som gir den beste korrelasjon.
Ligningen for de tre feltene er:

7,47 x

+ 40,3

r

=

0,92

2,83 x

+ 1,2

r

=

0,91

y

3,10 x

+ 60,2

r

=

0,50

y
x
r

gjenværende snørnagasin i 10 6m3
snødekket areal i prosent
korrelasjonskoeffisient.

Nore:

y

Mår:

y

Songa:
der

=

=
=

Som en ser er det Nore og Mår som gir best resultat med korrelasjonskoeffisient på over 0,90, mens det i Songa er meget dårlig
korrelasjon mellom punktene.
For Nore er variasjonsområdet for punktene bedre enn for de andre
feltene. For Mår ligger verdiene for 8. 5.79 langt over de andre,
og datoen er før smeltingen har startet. Dette punktet vil styre
kurven mye.
Uten punktene fra 1983 vil regresjonsligningen for
Songa-feltet være vesentlig bedre: y = 5,18 x - 100,3. Korrelasjonskoeffisienten vil bli: r = 0,89.
I et forsøk på å sette opp en generell relasjon mellom snødekket
areal og snømagasin er snødekningsverdiene for de tre feltene regnet om til areal i km 2 . Sammenhørende verdier for alle tre feltene er tegnet i samme diagram, som er vist på figur 17. Selv om
det er en del spredning på punktene, må det sies at det er en viss
sammenheng mellom verdiene. En lineær regresjon for samtlige punkt
fra alle tre felt gir ligningen:

v

=

0.34 x

+ 58,5

r

=

0,81
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NOM-bilder fra 9
undersøkte datoer ~
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Gjennom regresjonsanalyse er dette forholdet uttrykt ved en
enkel lineær relasjon,
og regresjonslinjen
er inntegnet på hvert
diagram.
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diagrammet.

Som det er redegjort for i kapittel 4.1, vil en relasjon som er
gjengitt i de tre diagrammene ikke være entydig, men kurven representerer en middelfunksjon.
Sannsynligvis vil avsmeltingen følge
forskjellige kurver hvert år, bl.a. avhengig av om det er mye eller
l ite snø.
Figurene som er behandlet i kapittel 5.6 gir en tydelig indikasjon
på at snømengdene de respektive år har betydning for relasjonens
nøyaktighet.
I undersøkelsen er det derfor forsøkt flere metoder for å normalisere verdiene for gjenværende snømagasin ved å ta i betraktning de
enkelte års snømagasin.
Det som ga størst forbedring av relasjonen, var å erstntte størrelsen av snømagasinet med forholdstallet
mellom det gjenliggende snørnagasin og det respektive års maksimale
snømagasin. Denne relasjonen er foreslått av Martinec (1980) og er
forsøkt med godt resultat i et felt i Sveits.
Relasjonen mellom dette forholdstallet og snødekningen for de tre
feltene er presentert i figur 18. Denne relasjonen er noe bedre
enn den første for Nore og Mår og vesentlig bedre for Songa.
Det er også for disse punktene beregnet en regresjonslinje og tilhørende korrelasjonskoeffisient:
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Grafisk fremstilling
av forholdet mellom
beregnet gjenværende
snømagasin i prosent
av det totale og midlere snødekningsgrad
i prosent for feltene
Nore, Mår og Songa
basert på NOAA-data
fra de samme datoer
som i fig. 16. Også
her er forholdet uttrykt ved en enkel
lineær relasjon, og
regresjonslinjen er
inntegnet på hvert diagram.
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Grafisk fremstilling av forholdet mellom beregnet gjenværende
snørnagasin i prosen r av totalt snørnagasin og feltets snødekningsgrad i prosent basert på NOAA-bilder for de tre undersøkte feltene Nore, Mår og Songa. Gjennom regresjonsanalyse
kan forholdet uttrykkes ved følgende enkle lineære relasjon
y

1. 24 x

-

3.57

r

=

0.95

der

y
gjenværende snørnagasin i prosent av det totale
x = feltets midlere snødekningsgrad i prosent
r
korrelasjonskoeffisient
Denne linjen har en bedre korrelasjonskoeffisient enn den som
er vist i fig. 17.
Diagrammet viser at det er en relativt god sammenheng mellom
snødekket areal og gjenværende snørnagasin. Dette muliggjør
bruk av satellittbilder som viser snødekning til en grov prognose av tilsiget gjennom smeltesesongen. Forutsetningen for å
bruke metoden er at feltets totale snørnagasin før smeltingen
starter, er kjent.
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1,07 x + 1,21

= 0,97

Nore:

y

Mår:

y = 1,32 x - 5,82

r = 0,97

Songa:

y = 1,23 x - 2,15

r

der

y = gjenværende snømagasin i prosent av det maksimale
x = snødekket areal i prosent
r = korrelasjonskoeffisient.

r

= 0,88

Det er oppnådd en vesentlig forbedring i korrelasjonen for alle tre
feltene, men med det begrensede datamateriale er det vanskelig å
avgjøre om forbedringen er signifikant. Det er imidlertid rimelig
å anta at en relasjon som tar hensyn til snømengden, vil gi det
beste resultat, og spesielt resultatet for Songa-feltet styrker
denne antagelsen.
på samme måte som ovenfor (figur 17) er det satt opp et diagram med
de normaliserte verdiene av snømagasinet for alle tre feltene, se
figur 19. Som man ser, er det godt samsvar mellom punktene fra
disse feltene, og punktene har vesentlig mindre spredning enn ved
bruk av absoluttverdiene for snømagasinet. Regresjonslinjen som er
beregnet har formen:
y

=

1,24 x - 3,57

r = 0,95

Siden flere parametre vil ha betydning for en slik relasjon og en
her bare har tatt inn maksimalt snømagasin som tilleggsinformasjon,
må dette betraktes som et godt resultat.
Datamaterialet som ligger til grunn for relasjonene, er relativt
beskjedent. Imidlertid er det meget variert med hensyn til snømengde, smelteperiodens lengde og avsmeltingsforløp. For hvert år
vil det være mulig å forbedre datagrunnlaget med opptil 4 punkter,
men allerede nå er relasjonene interessante for operative formål.

6.

PRESENTASJONSFORM AV SNØDEKNINGSKART
I løpet av prosjektperioden har det foregått en sterk utvikling av
datamaskiner og utstyr for bildebehandling. Det er derfor forsøkt
flere former for presentasjon av resultatet av bildebehandlingen,
spesielt med tanke på operativ bruk av metoden.
De grunnleggende krav til metodens operative anvendelse er at resultatene kan skaffes tilstrekkelig raskt og at de er på en form
som muliggjør kopiering eller en annen form for mangfoldiggjøring
og distribuering.
Når det gjelder tidsaspektet, er det vanskelig å sette absolutte
krav til hvor raskt resultatene må foreligge. I enkelte perioder
av året er det nødvendig med rask behandling og raske avgjørelser,
mens det til andre tider kan aksepteres at det går flere dager
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mellom registrering og resultat.
Det bør være et mål at resultatet
av bearbeidelsen foreligger hos brukeren mellom 2 og 5 dager etter
registrering.

I den første fasen av datamaskinbasert behandling av digitale
NOAA-data, ble ERMAN-systemet benyttet.
I tillegg til oppretting
og bearbeidelse av bildet til et kart over snødekket areal var det
i dette systemet mulig å avgrense enkelte felt på dataskjermen.
Tekst kunne også tilføres i en viss utstrekning.
Systemet var
imidlertid svært tungvint, og behandlingen ble både tidkrevende og
dyr. For å bevare resultatet av bildebehandlingen måtte dataskjermen avfotograferes eller kopieres ved hjelp aven elektronisk
skriver.
I det siste tilfellet var en avhengig av at resultatet
var presentert i svart og hvitt eller i gråtoner.
I neste fase ble det lagt mindre vekt på at alt skulle gjøres automatisk for å gjøre behandlingen så rasjonell som mulig. Ved hjelp
av datamaskinen ble bildet opprettet og konvertert til et kart over
snødekning slik det var gjort tidligere. Ved studier av enkelte
felt ble feltavgrensningen gjort delvis utenfor datamaskinen.
Prinsippet har vært at det for hvert felt er laget en ramme med
definerte koordinater hvor feltet i sin helhet ligger innenfor
rammen.
på det bearbeidede bildet er de samme rammene definert ved
hjelp av sine senterpunkt og en bestemt forstørrelse av bildet.
Når et felts ramme blir tatt fram på dataskjermen og kopiert, passer bildet nøyaktig til rammen omkring feltgrensen.
Når de to informasjonene ble tegnet sammen, ble resultatet et kart for hvert
felt Over snødekningen innenfor feltet.
I dette tilfellet har en v~rt avhengig av å tegne grensene
for de ulike snødekningsgrader for hånd. Ulempen ved dette er at
det tar noe tid og blir noe subjektivt.
på den annen side vil en
på denne måten kunne foreta en utjevning av uregelmessige deler av
kurvene og luke ut åpenbare feil som skyldes skyer eller feil i
bildet.
Ved hjelp av utstyr for bildebehandling, sam nå kommer på markedet,
er det igjen mulig å foreta bearbeidelse fram til det enkelte felt
uten at det byr på spesielle problemer.
Feltgrensene og spesielle
tekstgrupper kan legges inn på egne filer eller "overlays" som kan
koples sammen med det bearbeidede bildet. Snødekningskart med
tekst over de enkelte felt kan separeres fra det store bildet og
legges på egne filer.
Men fortsatt har en det problemet at det
endeUge resultatet må avfotograferes eller kopieres og siden mangfoldiggjøres hvis det skal formidles til flere brukere.
på figur
20 er det vist et bilde aven dataskjerm med et ferdig bearbeidet
snødekningskart for Norefeltet fra 6. juni 1983.
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Fig. 20

6.2

Norefeltet prosessert fra et NOAA-bilde
fra 6. Jun~ 1983 ved hjelp av DIPEXARIES l l - bildebehandlingssystem.
Bildet er overført til en dataskjerm og
avfotografert. Forskjellig snØdekningsgrad er gitt forskjellig farve.
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Det er i løpet av prosjektperioden gjort en rekke forsøk på å finne
fr.am til en rutine som gir et godt resultat samtidig som muligheten
for mangfoldiggjøring beholdes.
Direkte avfotografering av skjermen fører til at mangfoldiggjøring må utføres som fotografisk kopiering.
Dette er kostbart og setter begrensninger på formatet.
Fordelen er at farger kan benyttes. Forskjellige kopieringsteknikker er forsøkt for å få til et gråtonekart med god nok oppløsning. Dette har vist seg vanskelig. Metoden som er enklest å få
til, er å tegne snødekningskart for hånd på ferdiglagede kart over
de aktuelle feltene ved å benytte det bearbeidede satellittbildet
som grunnlag.
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De forskjellige snødekningsgrader kan angis med skravur eller raster for å gjøre kartet oversiktlig.
Resultatet er et kart som
egner seg for kopiering, men det er ikke automatisk framstilt.
Kartene som er vist på figur 4 er framstilt på denne måten.
på hvert kart kan det lages et tekstfelt, der følgende informasjoner kan tas med:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
gl

Feltets navn
Feltets størrelse
Kartets dato
Snødekket areal i km 2
Midlere snødekke i prosent
Snørnagasin i m3 og i prosent av årets maksimale
snørnagasin
Eventuell prognose for tilsig basert på normal nedbør

Punkt f kan beregnes ved hielp aven ligning tilsvarende den som er
utledet i kapittel 5.5.
Beregningen av snødekket areal, snømagasin og tilsigsprognoser vil
kunne utføres av datamaskinen hvis en baserer seg på et nyere system hvor bearbeidelse fram til feltnivå utføres automatisk.
I framtiden kan det tenkes at det ikke blir nødvendig å overføre
resultatet av bildeanalysen til papir for å få det mangfoldiggjort
og distribuert. Selve bildebearbeidelsen vil kunne utføres på en
sentral datamaskin med tilstrekkelig kapasitet.
Dersom brukerne
har grafiske dataskjermer, vil ferdig bearbeidede kart for ett
eller flere felt kunne overføres direkte mellom maskinene eller
sendes på diskett.
Kartene bør overføres på en standardisert form og med fast tegn- og
fargesetting. Alle kart blir dermed sammenlignbare. Den enkelte
bruker trenger bare en grafisk dataskjerm og de nødvendige grafikkprogram for å kunne presentere og analysere bildene på forskjellige
måter.
Det bør være mulig å ta fram to bilder på skjermen samtidig, legge to bilder på hverandre og lignende.
på den måten vil
en kunne studere en aktuell situasjon, endringer fra forrige bilde,
forskjeller fra tidligere år etc. Dette er teknikk som er standard
på slikt utstyr i dag, men den har ennå ikke fått så bred anvendelse.

7.

OPERATIV ANVENDELSE
Ved en operativ anvendelse av satellittdata for kartlegging av
snøforholdene er det viktig å få data regelmessig i aktuelle perioder. Videre må det finnes utstyr og rutiner for bearbeidelse av
data fram til et produkt som er anvendelig for brukerne.
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Det er i det følgende gjort et forsøk på å vurdere hvordan kravene
til en operativ bruk er oppfylt i dag, og hva som gjenstår for å få
systemet operativt.

Skydekning fører, som tidligere omtalt, til at de fleste satellittbilder er uegnet for snøkartlegging. I prosjektperioden og under
tidligere prosjekter er det samlet " qu ick-look"-bilder og magnetbånd med satellittdata. Det finnes bilder fra 1978 og fram til
idag.
De første årene ble det bare innkjøpt bilder fra garantert skyfrie
dager.
De senere årene er det samlet bilder fra alle hverdager i
smelteperioden. Brukerne kan dermed selv vurdere bildenes brukbarhet.
Alle tilgjengelige satellittbilder (NOAA) fra perioden 1980-1983 er
gjennomgått og klassifisert, og en har konsentrert seg om perioden
fra l. mai til 31. juli som er den viktigste delen av smeltesesongen. Bildene er gruppert i følgende klasser:
l.
2.
3.

Alle felt dekket av skyer.
Ett eller flere felt skyfrie.
Alle felt skyfrie.

Resultatet av klassifiseringen er samlet i tabell 3. Som det går
fram av tabellen, har det i den undersøkte perioden vært 8 dager i
gjennomsnitt med alle felt skyfrie. For resten av bildene var
skydekket så omfattende at ingen felt kunne bearbeides.
I tillegg
var det 8 dager hvor ett eller flere felt var synlige. I juni, som
er den viktigste måned i smeltesesongen, har en i perioden gjennomsnittlig hatt 2 bilder pr. år med alle felt skyfrie og dessuten 5
bilder med ett eller flere felt synlige.
Variasjonene er imidlertid store fra år til år.
I 1979 var det
mulig å analysere snødekningen i alle felt o ganger, mens i 1982

Antall brukbare NOAA-bi1der fra smelteperioden
Delvis skyfrie bilder

Skyfrie bilder
Mai

År

Tabell 3

Juni

Juli

Mai

Juni

Juni

1980

8

2

O

O

4

3

1981

O

l

l

2

2

3

1982

4

2

7

l

10

1

1983

O

3

3

l

3

2

Tilgjengelige brukbare NOAA-bilder i srnelteperioden i årene

1980-83.
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var det bare en dag i perioden med fullgode forhold. Selv om det
ut fra tabell 3 kan se ut som det er mange gode bilder enkelte
måneder, kan disse være fra etterfølgende dager i en godværsperiode. Det vil da bare være aktuelt å analysere ett av bildene.
Derimot må det påpekes at forholdene sannsynligvis er noe bedre enn
statistikken viser. I denne perioden har det ikke vært bemanning
på telemetristasjonen i helgene. Det kan derfor være gode eller
brukbare bilder som ikke er nedlest og dermed ikke registrert. Fra
1984 er det bemanning også i helgene. Dette problemet vil også
løses om det blir mulig å få tilsvarende data fra nedlesningsstasjonen ved Meteorologisk Institutt i Oslo.
Det er naturligvis en stor ulempe at en ikke på forhånd vet når en
brukbar scene vil foreligge, og at det kan forekomme lange perioder
uten bildedekning. Selv om antall gode bilder kan synes få, vil
imidlertid antallet være tilstrekkelig til å gi nyttig informasjon
når en skal følge snøens avsmelting.
Det er flere som har forsøkt å utarbeide metoder for å kunne utnytte delvis skydekkede bilder. Slike bilder er også studert i
dette prosjektet. Problemet har vært at NOAA-bildenes oppløsning
gjør det vanskelig, og ofte umulig, å foreta en god geometrisk
oppretting av bildet dersom store deler av scenen er skydekket.
Siden norske felt er relativt små og snøforholdene kan variere mye
innen det enkelte felt, har det også vist seg uaktuelt å overføre
informasjon fra en synlig del av et felt til skydekkede deler av
feltet eller til helt andre felt.

7.2

Historisk

da~~gr~~~~ag

Det datagrunnlag en har til rådighet, er forholdsvis begrenset. Og
det er bare i liten utstrekning mulig å etablere historiske serier
for spesielle felt.
Data fra russiske satellitter, som ifølge kilder foretar registrerinqer som ville være nyttig for oss, er dessverre utilgjengelig.
Data fra LANDSAT (ERTS) er lagret, men det finnes bare et ubetydelig antall gode bilder fra smelteoerioden. LANDSAT-bilder lagres i
Italia (Fucino) og Sveriqe (Kiruna), men de er ikke tilgjengelig
før en tid etter registrering. De er derfor ikke brukbare for
operativt bruk, men kan få anvendelse ved etterkontroll og videreutvikling av metoder. Siden LANDSAT-bildene har meget god oppløsning,
vil sli ke data fra smelteperioden kunne brukes som "ground-truth".
Den franske SPaT-satellitten som skal skytes opp neste år, vil få
sensorer med meget god oppløsning (30 m) og god bildedekning (passering hver 3. dag). Det er imidlertid uklart hvor lett tilgjengelige SPaT-data vil bli og hva som kreves for å behandle de store
datamengder som vil bli registrert. SPaT-satellittens operative
betydning for snøkartlegging er derfor foreløpig noe usikker.
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Satellittene i NOAA-serien gir i dag det beste datagrunnlag. Bilder kan leses ned flere ganger pr. dag ved Tromsø Telemetristasjon,
og interesserte kan abonnere på "quick-look"-bilder eller gjøre
avtaler om levering av andre dataprodukter. Bilder på magnetisk
tape leveres vanligvis meget raskt, og med flyforsendelse vil en
bruker kunne ha materialet l - 2 dager etter satellittpassering.
Meteorologisk Institutt tar ned data for eget bruk.
Foreløpig har
ikke instituttet utstyr for å overføre bildene til tape.
Det er
planer om å installere slikt utstyr, men det er ikke bestemt i
hvilken utstrekning det vil bli ytet service til andre ved formidling av satellittdata.
Det er i løpet av dette prosjektet og i de tidligere nevnte prosjekter som er utfø~t ved NVE, samlet satellittdata på tape fra
skyfrie dager i smeltesesongen. Denne serien går tilbake til 1979
og er meget verdifull. NOAA-bilder blir ikke arkivert rutinemessig
ved ned lesningsstasjonene , og "gamle" bilder finnes i meget begrenset utstrekning.
I tillegg til de bilder NVE har, finnes noen ved SMHI i Sverige og
noen ved University of Dundee. NVE's digitale satelittdata har
gjort det mulig å kunne gjennomføre et nordisk samarbeidsprosjekt
om bruk av satellittdata for kalihrering og oppdatering av hydrologiske modeller.
I de tidligere prosjektene konsentrerte man seg om felt i SørNorg€'. Det finnes derfor svært lite materiale som dekker NordNorge, og det vil sannsynligvis bli umulig å etablere noen historisk serie for felt i Nord-Norge.

Da prosjektet startet, var en avhengig av relativt store datasystemer for å utføre analyser av digitale satellittdata.
Bildene
ble i begynnelsen bearheidet ved IBM ved bruk av et system kalt
ERMAN-II som ble utviklet av IBM i USA på oppdrag fra NASA. Senere
har IBM endret bruken av sitt utstyr og kan idag ikke analysere
satellittdata på samme måte.
Fjellanger Widerøe har etablert en avdeling for fjernmåling og
bildebehandling og har installert et datasystem som kan bearbeide
satellittbilder etter rutiner som kan tilpasses snøkartlegging.
Systemet heter DIPEX-ARIES Il. Tilsvarende datasystemer er innkjøpt og installert ved Universitetet i Oslo og Universitetet i
Tromsø, men det er ikke her laget rutiner som er egnet for snøkartlegging.
Det er lite sannsynlig at disse systemene vil være tilgjengelig for brukerne i operativt øyemed, men utstyret vil være
nyttig på sikt for en generell utvikling av metoder innen fjernanalyse.
I de senere årene er det utviklet datasystemer med stor kapasitet
og avanserte presentasjonsenheter (skjermer, plottere, etc.).
Det
er på markedet flere systemer som kan benyttes for bildebehandling,
og utvi kl ingen på dette området går meget raskt.
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på grunn av den raske utviklingen av datamaskinenes kapasitet og
det stadig økende tilbud av datamaskinprogrammer er det vanskelig å
gi anbefalinger for valg av utstyr og rutiner for kartlegging av
snøforholdene. Det skal derfor bare kort skisseres noen momenter
som bør tas i betraktning.
Selv om datamaskinene blir mindre og får den nødvendige kapasitet,
er det usannsynlig at de enkelte brukere vil anskaffe selvstendige
systemer for fullstendig bearbeidelse av satellittdata. Det som
trolig er den mest aktuelle løsning, er at kraftverkenes behov
koordineres og at selve databearbeidelsen, som er maskinavhengig,
utføres ved et firma som disponerer slikt utstyr. F.eks. kan det
tenkes at Statskraftverkene utfører en samlet snøkartlegging for
sine felt og at det blir mulig å bestille informasjon om snøforholdene i spesielle felt hos en sentralorganisasjon som tar på seg
å gjennomføre en slik tjeneste. De mest aktuelle etatene for dette
er Hydrologisk avdeling og Meteorologisk Institutt.
Noen mindre datamaskiner har programmer for bildebehandling for
data som foreligger på disketter. Det kan derfor tenkes den løsning at satellittdata kan leveres ferdig opprettet på disketter for
analysering hos brukere med egnet utstyr. Det kreves relativt lite
utviklingsarbeid for å sette Tromsø Telemetristasjon i stand til å
levere ferdig opprettede bilder.
Hovedkomponenten i et bildebehandlingssystem er en grafisk skjerm.
Brukere som har slik skjerm og programmer for bruk av skjermen, vil
kunne ha lagret snødekningskart og andre data for bruk ved prognoser, sammenligning med tidligere års snøforhold, ekstrapolasjon
fra tidligere bilder etc.
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