Meteoalarm.
Meteoalarm er en hjemmeside under Eumetsat, som redigeres og opdateres af det Østrigske
meteorologiske center.
Siden giver et samlet overblik over de Europæiske lande, der er med i sammenarbejdet og
indeholder de sidste nye informationer, fra de respektive landes meteorologiske tjenester om
ekstreme vejrforhold så som storm, torden, nedbør, stormflod, oversvømmelser, ekstrem kulde,
hedebølger, skovbrande o.s.v.
Der er link på siden, til de forskellige landes meteorologiske tjenester, hvis man vil have yderligere
informationer om forholdende i det pågældende område.
Så man kan bruge siden til et hurtigt overblik og også som en link ”database”.

Du kommer ind på siden via denne link:
http://www.meteoalarm.info/
( Start med at indstille sproget til dansk i rulle gardinet i øverste højre hjørne. )

Overstående billeder viser de ikoner og farvekoder der bruges på hjemmesiden og som det ses, er
teksten kun delvis på dansk, selvom sproget er sat til dansk.
Dette gør sig også gældende, når man følger et link, til en af de lokale meteorologiske hjemmesider.
Et klik på det danske flag, vil bringe DMI´s varsels side på skærmen.
Hvis man vil vide mere om ekstremt vejr og læse om Feks. Sommerens skybrud kan man gå på:
http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/dmi-publikationer/populaere_artikler.htm

Her et lille udsnit af nogle af de artikler
man kan hente/læse på siden.
Ved skybruddet den 2 juli 2011, fik vi 1
meter vand i vores kælder, så der vil
man gerne vide noget mere om hvordan
de forhold opstod.
Når man har læst artiklerne på DMI´s
hjemmeside, så kan man få lyst til at se
satellit billederne fra den pågældende
dag og det kan man også komme til via
Dundee satellit modtagerstation og deres
arkiv billeder fra bla. NOAA.
Det er gratis at se deres data, men det
kræves at man opretter sig som bruger.
Gå ind på denne link:
http://www.sat.dundee.ac.uk/
Her går ind under ”Registreret bruger” og vælger mellem AVHHR, MODIS, METEOSAT og
derefter arkiv billeder og bladrer sig derefter frem til det ønskede tidspunkt, som her er 2 juli 2011
og et klik vil bringe en nærmere beskrivelse af overflyvning frem på skærmen.
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Der ligger også data fra den geostationære satellit METEOSAT og de viser billeder taget med 6
timers mellemrum. ( KL 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 )

Man kan på denne måde gå tilbage i tiden og følge et vejrfænomen fra start til slut.
De skal lige nævnes, at der også ligger de sidste nye vejrbilleder på Dundee´s hjemmeside.
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