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Stacja meteorologiczna / Wetterstation

Stacja meteorologiczna jest zbiorem różnych
przyrządów, które służą do pomiarów warunków
meteorologicznych, a tym samym do obserwacji
pogody w określonym miejscu. Zebrane dane mogą
być wykorzystane do prowadzenia badań
klimatycznych.
Eine Wetterstation ist eine Zusammenstellung
verschiedener Messgeräte, die zur Messung
meteorologischer Größen und damit der
Wetterbeobachtung an einem bestimmten Ort und
der Klimaforschung dienen.

Analogowe stacje pogody umieszcza się zazwyczaj tzw.
klatkach meteorologicznych. Są to małe budki wykonane
z drewna lub tworzyw sztucznych odpornych na warunki
atmosferyczne, które chronią przyrządy pomiarowe
przed deszczem i brudem, a jednocześnie zapewniają
prawidłowe odczyty.
Analoge Wetterstationen sind meistens in so genannten
Wetterhütten untergebracht. Dieses sind kleine „Kästen“
aus Holz oder witterungs-beständigen Kunststoffen,
welche die Wetterinstrumente vor Regen und Schmutz
schützen, aber gleichzeitig für korrekte Messwerte
sorgen.

Na początku tworzony jest projekt z
rysunkiem, który zawiera wszystkie istotne
dane (wymiary, materiał itp.).
Am Anfang steht die Erstellung eines
Entwurfes mit einer Zeichnung die alle
relevanten Daten (Maße, Material etc.)
enthalten sollte.

Następnie można rozpocząć budowę. Ważne jest,
aby ostrożnie obchodzić się z przyrządami
pomiarowymi (barometr, higrometr, termometr)!
Im Anschluss kann dann mit dem Bau begonnen
werden. Wichtig dabei ist der vorsichtige Umgang
mit den Messgeräten (Barometer, Hygrometer,
Thermometer)!
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Klatki pomiarowe są wykonane z ażurowych,
lamelowych
ścian
(wiatroprzepuszczalnych),
pomalowanych na zewnątrz na biało, aby dane
temperaturowe oddawały rzeczywistą temperaturę
i nie zostały podwyższone na skutek nagrzania
wnętrza klatki przez promieniowanie słoneczne.
Die oben erwähnten Wetterhütten bestehen aus
winddurchlässigen Lamellenwänden und sind
außen weiß angestrichen, um die Temperaturdaten
nicht durch die Sonneneinstrahlung zu verfälschen.

Typowa klatka meteorologiczna jest wyposażona w
barometr, termometr maksymalny i minimalny oraz
hydrometr.
Die „typische Wetterhütte“ ist mit Barometer,
Maximum- und Minimumthermometer und einem
Hydrometer ausgestattet.

Aby zebrać dane, należy odczytać wartości na
przyrządach wewnątrz klatki meteorologicznej.
Um Daten von diesen analogen Wetterstationen zu
sammeln, müssen die Instrumente innerhalb der
Wetterhütte abgelesen werden.

Na zewnątrz klatki meteorologicznej znajduje się
również przyrząd do pomiaru ilości opadów
atmosferycznych (deszczomierz).
Außerhalb der Wetterhütte ist außerdem ein
Niederschlagsmesser unter freiem Himmel
angebracht.
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Deszczomierz można przymocować do klatki
meteorologicznej w sposób pokazany na zdjęciu.
Die Befestigung des Regenmesser kann wie hier auf
dem Bild zu sehen an der Wetterhütte angebracht
werden.

W celu dokonania pomiaru kierunku wiatru można
umieścić wiatromierz bezpośrednio w pobliżu
klatki.
Für die Messung der Windrichtung kann
unmittelbar in der Nähe der Wetterhütte ein
Windsack aufgestellt werden.

Aby dane z różnych stacji były porównywalne, klatki
meteorologiczne muszą być umieszczone dokładnie na
wysokości 2 m nad poziomem gruntu (wytyczne WMO Światowa Organizacja Meteorologiczna). Lokalizacja
klatki to otwarta przestrzeń oddalona od budynków czy
wysokich drzew tak by oddawała niezaburzone warunki
pogodowe.
Damit die Daten verschiedener Wetterstationen
vergleichbar sind, hat man festgelegt, dass Wetterhütten
exakt 2 Meter über einer Grasfläche aufgestellt werden
müssen, außerdem sollten die Hütten ganztägig von der
Sonne beschienen und ungehindert vom Wind getroffen
werden.

Ta klatka meteorologiczna jest umieszczona w
szkole Förderzentrum „Mira Lobe” w Görlitz i służy
tam do lekcji w szkole.
Die hier errichtete Wetterhütte steht im
Förderzentrum „Mira Lobe” in Görlitz und wird
dort für den Schulunterricht genutzt.

www.transgea.eu

