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Informatyka w Meteorologii
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Jak powstaje prognoza pogody?

Przygotowanie prognozy pogody jest procesem złożonym. 

• Analiza aktualnych oraz ubiegłych warunków pogodowych

• Dolna mapa synoptyczna stanowi źródło informacji na temat 

rzeczywistej sytuacji w całej Europie. Jest ona wykreślana cztery 

razy na dobę, o godzinie 00, 06, 12 i 18 UTC

• Analiza sekwencji map daje obraz przebudowy pola barycznego 

oraz zmiany warunków pogodowych w ciągu ostatniej doby



Jak powstaje prognoza pogody?

Pogoda przy powierzchni ziemi jest kształtowana przez procesy 

zachodzące w wyższych warstwach atmosfery.

• Przestudiowanie map górnych, które wykreślane są na podstawie 

danych aerologicznych i przedstawiają sytuację panującą na 

poziomie 850, 700, 500 oraz 300 hPa (czemu odpowiadają 

wysokości ok. 1.5, 3.0, 5.5, 9.0 km)

• Dane te spływają w dwóch głównych terminach meteorologicznych 

i pochodzą z pomiarów wykonywanych o godzinie 00 i 12 UTC



Jak powstaje prognoza pogody?

Bardzo ważnym narzędziem są również zdjęcia satelitarne i radarowe. 

• Satelitarne - informacje o stanie zachmurzenia w Polsce i Europie

• Radarowe - lokalizowanie stref opadów oraz określenie ich 

natężenia



Jak powstaje prognoza pogody?

Przeanalizowane dane dają pełny obraz aktualnej sytuacji 

synoptycznej, a także pozwalają na dokonanie pierwszych założeń na 

temat jej rozwoju w kolejnych dniach.

• analiza materiałów prognostycznych z modeli numerycznych

• modele globalne: DWD-GME, ECMWF i GFS

• modele regionalne, o większej rozdzielczości i siatce 

wycentrowanej nad Polską – COSMO i ALADIN

• weryfikacja i ostateczna prognoza

Opracowywana jest szczegółowa prognoza krótkoterminowa (na dwa 

dni) oraz prognoza orientacyjna (na kolejne pięć dni)



Pogoda w lotnictwie

Prognoza obszarowa GAMET.

• Prognoza obszarowa w postaci tekstu

• Przeznaczona dla lotów na małych wysokościach

• Dotycząca odpowiedniego rejonu informacji powietrznej lub jego 

części

• Opracowana przez biuro meteorologiczne wyznaczone przez 

zainteresowaną władzę meteorologiczną

• Jest przekazywana do biur meteorologicznych sąsiednich rejonów 

informacji powietrznej, zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy 

zainteresowanymi władzami meteorologicznymi



Pogoda w lotnictwie

METAR (METeorological Aerodrome Report)

• format (kodowanego) raportu o pogodzie używany w meteorologii 

lotniczej i prognozie pogody

• Typowy METAR zawiera informację o temperaturze, ciśnieniu, 

temperaturze punktu rosy, sile i kierunku wiatru, opadzie, pokrywie 

chmur, wysokości podstawy chmur, widzialności

• może zawierać też inne informacje (np. stan dróg startowych)



Pogoda w lotnictwie

Lokalizacja: EPKT Katowice Pyrzowice, Czas: 12:00 UTC, Średni 

kierunek wiatru: 240°, Średnia prędkość wiatru: 6 węzłów, Kierunek 

wiatru zmienia się od: 200°, Kierunek wiatru zmienia się do: 300°,

Widzialność: 10 km i więcej, Pierwsza warstwa chmur: 3/8 do 4/8, 

wysokość podstawy 4500 FT, Temperatura powietrza: 17 °C, 

Temperatura punktu rosy: 6 °C, Ciśnienie QNH: 1013 hPa

METAR – przykład

METAR EPKT 141200Z 24006KT 200V300 9999 SCT045 17/06

Q1013 =



Pogoda w lotnictwie

Depesza TAF (Terminal Aerodrome Forecast) – depesza zawierająca 

prognozę pogody dla konkretnego miejsca (lotniska).

TAF EPKT 141100Z 1412/1421 26004KT 9999 SCT030

BECMG 1416/1419 CAVOK=



Pogoda w lotnictwie

Informacja AIRMET (Airmens Meteorological Information).

• dotycząca określonych zjawisk meteorologicznych występujących 

lub mogących wystąpić na określonej trasie

• które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów na małych 

wysokościach (poniżej FL100/120)

• które nie zostały włączone do wydanej prognozy dla lotów na 

małych wysokościach

• opis zjawiska wraz z lokalizacją, kierunkiem i prędkością 

przemieszczania i określeniem intensywności



Pogoda w lotnictwie

Informacja SIGMET (Significant Meteorological Information). 

• Informacja dotycząca faktycznego lub przewidywanego 

występowania określonych zjawisk meteorologicznych na trasie 

lotu

• mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statków powietrznych



Pogoda w lotnictwie

SIGNIFICANT

• Prognoza obszarowa w formie mapy wykonywana dla obszaru 

Polski

• od powierzchni ziemi do FL100 a w obszarach górzystych do FL 

150 (SFC-700 hPa)

• przeznaczona dla lotnictwa ogólnego

• jest ogólną prognozą pogody i zawiera informacje na temat 

istotnych dla lotnictwa prognozowanych zjawisk i elementów 

pogody.



Pogoda w lotnictwie

SIGNIFICANT - przykład



Modele numeryczne

• Numeryczne modelowanie procesów atmosferycznych odgrywa 

coraz większą rolę

• Transport, rolnictwo, gospodarka wodna, energetyka, obronność, 

turystyka i sport

• Wysokie nakłady niezbędne dla stworzenia zaawansowanych 

modeli meteorologicznych, współpraca międzynarodowa



Modele numeryczne

• Jesienią 1990 r. Meteo France zaproponowało kilku Narodowym 

Służbom Hydrologiczno-Meteorologicznym Europy Środkowej i 

Wschodniej udział we wspólnym przedsięwzięciu - model ALADIN

• Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Maroko, 

Mołdawia, Polska (jesień 1996), Portugalia, Rumunia, Słowacja, 

Słowenia, Tunezja i Węgry



Modele numeryczne

• Następca ALADIN-2 – model nowej generacji pozwalający na 

modelowanie procesów atmosferycznych z rozdzielczością 2 km i 

większą

• Wejdzie do eksploatacji w drugiej połowie obecnej dekady.

• ALADIN-2 pozwoli na wiarygodną prognozę takich zjawisk, jak 

katastrofalne ulewy, mgła i niskie chmury warstwowe – zjawisk, z 

prognozowaniem których niezbyt dobrze sobie radzą współczesne 

modele



Modele numeryczne

• Model ALADIN od kilku lat operacyjnie eksploatowany w Oddziale 

IMGW w Krakowie. Jest obliczany na superkomputerze SGI w 

Ośrodku Obliczeniowym CYFRONET w Krakowie

• Dwa przebiegi modelu: dla danych wejściowych z godziny 00 i 12.

• Dane te są pozyskiwane z serwerów Meteo France



Modele numeryczne

• Dla potrzeb operacyjnych jest wykorzystywana następująca 

konfiguracja modelu: domena: 2270 km x 2270 km; rozdzielczość: 

13,5 km; krok czasowy:600 s; horyzont: 48 godzin

• Wynik to kilkaset map prognostycznych, wykresów oraz zestawów 

danych

• Na bieżąco – automatycznie – jest analizowana jakość 

dostarczanych prognoz



Technologia

• system operacyjny - Scientific Linux

• Lustre – to klastrowy system plików używany na platformach 

Linux, oparty na sieciach skupiających kilkadziesiąt tysięcy 

węzłów, udostępniających petabajty danych z prędkością rzędu 

100 GB/s. Lustre bywa nazywany obiektowym systemem plików, 

gdyż dane zapisuje w postaci obiektów



Technologia

• The TORQUE Resource Manager - menedżer zasobów 

zapewniający kontrolę nad zadaniami wsadowymi i 

dystrybuowanie do węzłów obliczeniowych

• The Corosync Cluster Engine / Pacemaker – wysoka dostępność

• KVM (for Kernel-based Virtual Machine) – rozwiązanie 

wirtualizacyjne

• Dnsmasq – serwer DHCP oraz DNS

• Ntp - serwer czasu



Sprzęt

Obudowa kasetowa HP BL c7000 



Sprzęt

Serwer HP BL 480c (InifniBand)



Sprzęt

Macierz HUS 110
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