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Sateen mittaaminen 

• Sademäärä ilmaistaan 

yksikössä [mm]=[kg m-2] 

• Yleisesti käytetään 

sadeastiaa, johon 

kerääntynyt vesi 

tyhjennetään esimerkiksi 

joka kuudes tunti 
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• Astiaan kerääntynyt vesimäärä voidaan 

mitata myös automaattisesti esimerkiksi 

– punnitsemalla 

– koholla 

– kapasitanssin avulla 

– kiikulla 

– paineen avulla 

• Lisäksi sadetta voidaan mitata 

– optisilla sademittareilla 

– pinnan kosteuteen perustuvilla mittareilla  

– mikroaalloilla 

 



Kiikkusademittareissa sadevesi 

johdetaan suppilolla kiikussa 

olevaan astiaan. Kun astiassa on 

tarpeeksi vettä, se kippaa ja lähettää 

samalla pulssin. Näitä pulsseja 

lukemalla saadaan sademäärä 

yhtälöstä 


A

v
h

v on vesitilavuus jonka 

saavutettuaan kiikku kippaa, 

A on keräimen suuaukon 

pinta-ala ja  on pulssien 

summa. 

Sademittarin resoluutio riippuu siis 

kupin kippaustilavuudesta ja 

keräimen suuaukon pinta-alasta. 



Sadeastiaan kerääntyvän veden määrä voidaan lukea myös 

esimerkiksi kapasitanssin muutoksesta, punnitsemalla tai 

mittamalla painetta astian pohjalla.  

Tällaisissa mittareissa laitteen 

staattista herkkyyttä voidaan 

lisätä tekemällä keräimen pinta-

alasta suurempi kuin astian 

pohjapinta-ala. Punnitsevissa 

sekä paineeseen perustuvissa 

sademittareissa astiaan voidaan 

lisätä jäätymisenestoainetta. 

Keräinsuppiloa voidaan myös 

talviolosuhteissa lämmittää, mikä 

tosin aiheuttaa haihduntavirhettä. 



Optiset sademittarit havaitsevat sadepisarat tai lumihiutaleet 

esimerkiksi lähetetyn valon sironnan tai transmission avulla. 

Pisarakokospektrin avulla saadaan sademäärä. 

Eteenpäinsirontaan perustuvilla mittausjärjestelmillä, joihin 

kuuluu muitakin antureita, saadaan määritettyä säätila. 

Tällaisia, 

automaattisia 

sääantureita, 

käytetään 

enenevässä määrin 

mm. tiesääasemilla. 



Distrometri 

• Distrometreissä anturille 
putoavat sadepisarat 
aiheuttavat pisaran liike-
energiaan verrannollisen 
pulssin 

• Pisaran liike-energia on 
verrannollinen sen kokoon 

• Distrometrit kehitetty alunperin 
mittaamaan sateiden 
pisarakokojakaumaa, mutta 
niillä voidaan mitata myös 
sateen intensiteettiä 

 



Pinnan kosteuteen perustuvat 

sademittarit 

• Sadetta voidaan myös havaita kapasitiivisella 
pinnankosteusmittarilla, jonka lämmitetty 
mittauspinta osoittaa ylöspäin 

• Sateessa pinnalle putoilee jatkuvasti pisaroita, 
joiden aiheuttaman kosteuden mittari havaitsee 

• Sateen loppuessa pinta kuivuu nopeasti 

• Tällaiset mittarit eivät yleensä mittaa 
sademäärää kvantitatiivisesti, vaan korkeinta 
luokittain (ei sadetta, heikkoa, kohtalaista tai 
kovaa sadetta) 



Sateen mittauksen ongelmakohtia 

• Edustavuusongelma:  

– Kaikkien in-situ –sademittarien keräyspinta-
ala on pieni (20 cm) verrattuna alueeseen 
jota ne edustavat (10-100 km). 

– Sademäärässä on suuria alueellisia eroja, 
joten suhteellisen harvasta 
sademittausverkostosta aiheutuu suuria 
virheitä alueellisen sateen määrittämiseen 

– Sadetutkalla voidaan mitata sadannan 
alueellista vaihtelua paremmin   

 



Oheisessa kuvassa 

näkyy kuinka 

sadealueita voi jäädä 

havaitsematta 

hypoteettiselta noin 

40 km hilavälin 

sadeasemaverkolta.   



Sateen mittauksen ongelmakohtia 

• Altistusongelmia: 
– Sademittarin rakenteet 

vaikuttavat tuuleen ja 
tyypillisesti kääntävät 
sitä ylöspäin juuri 
keräimen yläpuolella 
aiheuttaen sateen 
aliarvion 

– Erityisen paha 
tuulivirhe on 
lumisateen 
mittauksissa 

 



Sateen mittauksen ongelmakohtia 

• Tuulen aiheuttamaa 

virhettä pyritään 

korjaamaan 

tuulisuojilla, jotka 

ohjaavat tuulta 

sademittarin ympärillä 



Sateen mittaus mikroaaltojen avulla 

• Mikroaaltojen 
heijastuvuuden 
(=säätutka) lisäksi 
sadetta voidaan mitata 
mikroaaltojen 
vaimenemisen avulla 

• Kun mikroaaltojen 
aallonpituus on riittävän 
pieni (~10 mm) tulee 
vaimennus 
voimakkaaksi ja 
vähemmän riippuvaksi 
pisarakoosta 

 



Säteilyn mittaaminen 
• Käytännössä kaikki ilmakehän ilmiöitä synnyttävä 

energia tulee auringosta 

• Koska ilma on hyvin läpinäkyvää taajuusalueella jolla 
aurinko lähettää suurimman osan säteilyenergiaansa, 
saavuttaa suuri osa energiasta maan pinnan   

Kaikki kappaleet säteilevät 

sähkömagneettista säteilyä. Säteilyn 

taajuusjakauma noudattaa ns. mustan 

kappaleen säteilyä ja riippuu kappaleen 

lämpötilasta. Kokonaissäteilyteho 

saadaan yhtälöstä 
4TP 

Maksimi teho saadaan 

aallonpituudella, jonka määrää Wienin 

siirtymälaki  

cT max
Missä Stefanin ja Boltzmanin vakio 

=5,670x10-8 W m-2 K-4 ja c=2,898x10-3 

m K 



• Sähkömagneettisen säteilyn eri 

komponentit maan pinnalla muodostavat 

maanpinnan säteilytaseen 

• Maanpinnan säteilytaseen komponentit 

voidaan mitata 
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Määritelmiä 

• Lyhytaaltosäteily: Aallonpituusalue jolla aurinko 
pääasiallisesti säteilee 

• Pitkäaalto- eli lämpösäteily: Aallonpituus jolla maa ja 
ilmakehä säteilee 

• Säteilyvuon tiheys eli irradianssi: Pinnan vastaanottama 
säteilyn teho per pinta-alayksikkö [W m-2] 

• Globaali säteily: Vaakasuoralle pinnalle tulevan auringon 
lyhytaaltosäteilyvuon tiheys [W m-2] 

• Suora auringon säteily: Aurinkoon päin osoittavan 
pinnan suoraan auringosta tuleva säteily 

• Diffuusi säteily: Ilmakehän sirottama auringon säteily 

• Näkyvä valo: n. 400-700 nm 

• UV: 100-400 nm 

• Infrapunasäteily: >730 nm 



• Säteilyantureita on 

käytännössä kahta 

tyyppiä: 

– Termiset anturit, jotka 

mittaavat säteilystä 

johtuvia lämpötilaeroja 

– Valosähköiset anturi, 

jotka muuttavat 

absorboidun säteily 

jännitteeksi 



• Termisissä antureissa käytetään usein 

lämpötilaeron mittaamiseenlämpöparistoa, 

jossa jopa satoja lämpöpareja on kytketty 

sarjaan 

V V 



Anturi Parametri Aallonpi-tuusalue Näkökenttä 

steradiaania 

Pyrheliometri suora auringon 

säteily 

Kaikki 5x10-3 – 

2,5x10-2 

Pyranometri globaalisäteily 0,3-3,0 m 2 

Albedometri heijastunut 

glob.s./glob.s. 

0,3-3,0 m 2 x 2 

 

Pyrgeometri pitkäaaltosäteily 3,0-100 m 2 

Pyrradiometri kokonaissäteily 0,3-100 m 2 

 

Netto-

pyrradiometri 

Nettokokonais-

säteily 

0,3-100 m 2 x 2 

 

PAR-mittari Fotosynteetti-

sesti aktiivinen 

säteily 

400-700 nm 2 

 

UV-mittari Ultravioletti 

säteily 

UVA: 315-400 nm 

UVB: 280-315 nm 

2 

 



Pyrheliometri 

• Pyrheliometri osoittaa 
suoraan aurinkoon, 
nykyään yleensä 
automaattisesi ohjattuna 

• Putken pohjalla terminen 
anturi, jossa Pt-RTD tai 
lämpöpari 

• Absoluuttipyrhelio-
metrissa on lämmitin 
johon auringonsäteilyn 
lämmitystehoa voidaan 
verrata 



Absuluuttipyrheliometri on 

primääristandardi jos: 

• Ainakin yksi kappale valmistussarjasta on 

täysin karakterisoitu 

• Muut kappaleet on verrattu 

karakterisoituun yksilöön 

• Tarkka kuvaus karakterisoinnista ja 

vertailusta on saatavana 

• Kalibrointi voidaan jäljittää World Radiation 

Referenssiin (WRR) 



Pyranometri 

• Esimerkiksi lämpöparistolla 
mitataan lämpötilaeroa mustan 
pinnan ja referenssin välillä 

• Referenssi voi olla joko 
valkoinen tai mittarin runko 

• Anturin suojana oleva lasikupu 
päästää lävitseen mitattavaa 
aallonpituutta 

• Valosähköisten antureiden 
vaste riippuu voimakaasti 
aallonpituudesta, joten 
kalibrointi pitää tehdä 
luonnonvalossa 



Albedometri 

• Kaksi pyranometria 

voidaan yhdistää 

albedometriksi 

• Albedometri mittaa 

albedoa eli 

heijastuneen 

lyhytaaltosäteilyn 

suhdetta globaaliin 

lyhytaaltosäteilyyn 



Nettopyrradiometri 

• Kaksi pyrradiometria 

voidaan yhdistää 

nettopyrradiometriksi 

eli 

nettosäteilymittariksi 

• Silikonikupu päästää 

lävitseen sekä 

näkyvää valoa että 

lämpösäteilyä 



Säteilymittareiden altistus 

• Anturien pinnat ja kuvut on 
pidettävä puhtaina ja 
mahdollisesti huurteettomina 
käyttäen tuulettimia 

• Anturiin ei saisi langeta varjoja 
eikä heijastuksia ympäröivistä 
rakennelmista 

• Anturin tulisi olla tarkoin 
vaakasuorassa, varsinkin 
matalilla auringon 
korkeuskulmilla anturin 
kaltevuus voi aiheuttaa suuren 
virheen  

cos RRm

 



Edustavuus 

• Sumun, savun yms. 
esiintyvyys 
mittauspisteessä tulisi olla 
alueelle tyypillinen 

• Alaspäin katsovissa 
antureissa pitää kiinnittää 
huomiota alustan 
edustavuuteen 

• Esimerkiksi 3 metrin 
korkeudella olevan anturin 
näkemästä alhaalta 
tulevasta säteilystä 90 % 
tulee alueelta jonka säde on 
9 m 



Näkyvyys 

• Näkyvyydellä tarkoitetaan suurinta vaakasuoraa 

etäisyyttä, jolta ihminen erottaa suuren mustan 

kappaleen taustataivasta vasten 

• Ilmakehän kaasut ja hiukkaset sirottavat valoa 

näkösäteelle ja pois siitä, sekä absorboivat valoa 

• Seurauksena kohteen kontrasti heikkenee 



Näkyvyys 

• Meteorologiassa näkyvyys määritellään etäisyytenä, 

josta kohteen ja taustan välinen kontrasti on 5% 

• Yhteyden näkyvyyden V ja ilmakehän ekstinktion σ välille 

antaa Koschmiederin yhtälö 

𝑉 = 
− ln𝐾

𝜎
 

     missä K on valittu kontrastiarvo 



Näkyvyyden mittaaminen 1 

• transmissio kertoo suoraan lähetetyn ja vastaanotetun 

valon voimakkuuksien suhteen 

• Beerin laista 𝐸 = 𝐸0𝑒
−𝜎𝑥  ↔  𝜎 =

−ln (𝐸 𝐸0 )

𝑥
  

• transmissiometri on hyvä laite mittaamaan heikkoja 

näkyvyyksiä (< 3 km) 

• lentokentillä käytetään transmissiometrejä 75-450 m 

jänneväleillä 

E E0 

x 



Näkyvyyden mittaaminen 2 

• eteenpäin sirontaa voidaan käyttää näkyvyyden 

määrittämiseen samoin kuin sateen mittaamiseen 

• kalibrointi monimutkaisempaa kuin transmissiometrillä 

E 

E0 


