
 
 
 
 

 
 
 

1. OPIS TECHNICZNY STACJI 

 

Istota rozwiązania 

 

Istotą rozwiązania pod nazwą Mobilna stacja hydrometeorologiczna z ciągłym zapisem danych po-

miarowych i ich wizualną prezentacją jest stworzenie możliwości pozyskiwania aktualnych danych hy-

drometeorologicznych z wyznaczonego punktu w określonym czasie, ich ciągły zapis w pamięci systemu 

oraz wizualizacja na ekranie zestawu komputerowego (laptop) i stacjonarnym monitorze zainstalowanym 

w laboratorium meteorologiczno-oceanograficznym METOC (Akademia Marynarki Wojennej, blok nr 7, 

sala nr 105).  

Na podstawie wymagań postawionych przez Akademię Marynarki Wojennej oraz konsultacji z pomysło-

dawcą projektu, firma Elson Sp. J. z Gdyni wykonała w czerwcu 2016 roku zestaw, który został wprowa-

dzany do zabezpieczenia procesu dydaktycznego i szkoleniowego w laboratorium meteorologiczno-oce-

anograficznym METOC Akademii Marynarki Wojennej. 

 

 
Skład zestawu 
 
Zestaw składa się z następujących elementów: 

1. meteorologiczna stacja pomiarowa (VAISALA WEATHER TRANSMITTER WXT 520) 

 czujnik pomiarowy umieszczony na przenośnej podstawie na wysokości 2 m od gruntu (wer-
sja zasadnicza); 

 możliwość zdemontowania czujnika stacji z przenośnego masztu i mocowanie na okręcie 
(wersja opcjonalna); 

 przenośny (mobilny) maszt do montażu czujnika stacji z rozkładaną podstawą zabezpie-
czoną przed przewróceniem pod wpływem działania sztormowego wiatru (obciążone nogi 
oraz możliwość przytwierdzania do podłoża); 

2. urządzenie magazynujące dane hydrometeorologiczne zebrane podczas pomiaru w okresie co 
najmniej 30 dni; 

3. zasilanie stacji na okres prowadzonych pomiarów co najmniej 30 dni; 

4. bezprzewodowa transmisja danych (przekaz danych) ze stacji do urządzenia zobrazowania da-
nych na odległość do 200÷300 m (wersja zasadnicza) oraz przewodowa transmisja danych (wer-
sja opcjonalna); 

5. urządzenie zobrazowania bieżących i historycznych (zmagazynowanych) danych hydrometeoro-
logicznych: 
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 zestaw komputerowy (laptop z możliwością pracy w różnych warunkach pogodowych – 
szczególnie odporny na działanie wysokiej wilgoci i niskiej temperatury); 

 oprogramowanie umożliwiające zobrazowanie danych bieżących i historycznych; 

 monitor (52”) – pracujący jako drugi ekran z zestawem komputerowym zobrazowania da-
nych.  

 

 

Schemat blokowy stacji 

 

 
 

Rys. 1. Uproszczony schemat blokowy mobilnej stacji hydrometeorologicznej z ciągłym zapisem danych pomiaro-
wych i ich wizualizacją 

 
 
 

2. ZDJĘCIA STACJI 

 
Mobilna stacja hydrometeorologiczna z ciągłym zapisem danych pomiarowych  

i ich wizualną prezentacją 

 
Na poniższych fotografiach (fot. 1-6) zobrazowano zestaw mobilnej stacji hydrometeorologicznej 

podczas prób działania rozstawionej na placu Akademii Marynarki Wojennej (czerwiec 2016 r.) wraz  

z umiejscowieniem urządzeń zobrazowania danych w laboratorium meteorologiczno-oceanograficznym 

METOC. 

 



 3 

 

 

Fot. 1. Mobilna stacja hydrometeorologiczna rozstawiona na placu Akademii Marynarki  
Wojennej w dniu 23 czerwca 2016 r. podczas prób całego systemu 

 

 



 4 

 

Fot. 2. Pierwszy skład osobowy obsługujący stację w dniu 23 czerwca 2016 r. 

 

 

Fot. 2. Pierwszy skład osobowy obsługujący stację w dniu 23 czerwca 2016 r. 



 5 

 

Fot. 3. Urządzenia mobilnej stacji hydrometeorologicznej w obudowie wodoszczelnej  
PROFIT 

 
 

 

Fot. 4. Przenośny komputer rejestrujący elementy hydrometeorologiczne przekazywane przez stację hydrome-
teorologiczną 
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Fot. 5. Zobrazowanie elementów hydrometeorologicznych na monitorze stacjonarnym  
(monitor dolny) w laboratorium meteorologiczno-oceanograficznym METOC 

 
 

 

Fot. 6. Ogólny widok wizualizacji informacji hydrometeorologicznej w laboratorium meteorologiczno-oceanogra-
ficznym METEO z wizualizacją danych hydrometeorologicznych z mobilnej stacji hydrometeorologicznej 


