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1. Wstęp 

Niniejszy dokument zawiera opis systemu informatycznego System Wspomagania 
Synoptyka PILEUS 2 z wyszczególnieniem funkcji użytkowych realizowanych przez 
poszczególne aplikacje. Opisuje stan systemu w momencie wdrożenia do eksploatacji 
użytkowej i będzie stanowić punkt wyjścia dalszych prac projektowo-programowych 
mających na celu rozbudowę systemu. 

 
Aplikacje wchodzące w skład systemu dzielą się na następujące grupy: 
 
• Baza danych systemu – przechowuje źródłowe i przetworzone dane 

meteorologiczne wykorzystywane przez inne aplikacje systemu. 

• Aplikacje zarządzające danymi - realizujące transmisję danych oraz 
odpowiedzialne za utrzymanie aktualności danych przechowywanych w bazie 
danych systemu. Należą do nich: 
o Aplikacja odpowiedzialna za transmisję danych oraz zasilanie bazy 

danych systemu. 

• Aplikacje narzędziowe i prezentacyjne - wykorzystywane przez synoptyka 
w procesie opracowywania danych meteorologicznych, prognozowania 
i dystrybucji informacji o sytuacji meteorologicznej. Do grupy tej należą: 

o Mapa synoptyczna, 
o Edytor depesz, 

o Diagram aerologiczny, 
o Tabela stanu pogody. 
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2. Baza danych 

Baza danych meteorologicznych zbudowana jest w oparciu o wersję open source 
serwera bazy danych MySQL v. 5.5. 

Baza danych zawierająca struktury przechowujące dane meteorologiczne pochodzące 
z biuletynów następujących typów: 
 

• Całkowicie zdekodowane: 

o SYNOP 

o SHIP 
o METAR 

o TEMP 
o TEMP-SHIP 

• Zdekodowane tylko wybrane elementy depeszy: 

o TAF 

• W postaci źródłowej: 

o AAPL87-DESB;  

o FPPL55-PROGB;  
o FPPL96-PROGS;  

o FPPL97-PROGD;  
o FPPL98-PROGN;  

o FPPL99-PROGO;  
o SDPL98-MMFP;  

o SDPL99-FFBB;  
o SXPL99-LGPD;  

o WAPL98-KONS;  
o WBPL99-AXEU;  

o WOPL98-OSTS;  
o WOPL99;  

o WWLT90;  
o UXPL99-PILOT. 
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3. Aplikacje zarządzające danymi 

 
Program ten jest odpowiedzialny za retransmitowanie biuletynów meteorologicznych 

oraz zapisywanie ich do bazy danych. Może on pracować na komputerach wyposażonych 
w system operacyjny Linux lub Windows. Program umożliwia: 

• transmisję danych zarówno na łączach asynchronicznych jak i synchronicznych; 
• transmisję danych na łączach internetowych; 
• wymianę biuletynów z innymi programami poprzez ich zapis jako plików 

w zadeklarowanych folderach (w szczególności umożliwia odczyt biuletynów 
zgodnie ze standardem wykorzystywanym przez Procesor Komunikacyjny 
Meteo – przesyłany plik zawiera ścieżkę do właściwego pliku biuletynu 
przechowywanego w archiwum Procesora); 

• jednoczesną obsługę wiele kierunków (linii); 
• przesyłanie biuletynów tekstowych i binarnych bez ograniczenia ich wielkości; 
• filtrowanie biuletynów przesyłanych na poszczególnych liniach. 
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4. Aplikacje narzędziowe i prezentacyjne 

4.1 Mapa synoptyczna 

Program umożliwia zobrazowanie danych meteorologicznych przechowywanych 
w bazie danych systemu na podkładzie mapy wektorowej. Mapa obejmuje obszar Europy 
wraz z przyległościami w odwzorowaniu Polar Stereografic North. 

Prezentowane informacje pogrupowane są w warstwy zawierające określone kategorie 
danych, dzięki czemu możliwa jest swobodna konfiguracja zobrazowania poprzez wyłączanie 
i włączanie wybranych warstw w zależności od bieżących potrzeb użytkownika. Dla każdej 
z warstw została określona jej pozycja na tzw. stosie warstw tak, aby najważniejsze warstwy 
były zobrazowane na samym wierzchu (elementy warstwy położonej „wyżej” mogą 
przesłaniać elementy warstw położonych „niżej”). Dwie najniżej położone warstwy to 
warstwy tworzące właściwą mapę (podkład mapowy): 

• kontury lądów, granice polityczne, cieki i zbiorniki wodne; 

• siatka geograficzna – linie południków i równoleżników; 

• warstwy danych meteorologicznych. 
Program zapewnia następującą funkcjonalność: 

• wybór prezentowanego obszaru mapy (skalowanie mapy), 

• tabelaryczne zestawienie informacji z depeszy SYNOP albo METAR dla 
wybranego obszaru geograficznego, 

• wydruk zadanego obszaru mapy wraz z zobrazowywanymi warstwami, 

• definiowanie własnych zestawów zobrazowań, 

• tworzenie pliku JPEG lub PDF w oparciu o aktualnie zobrazowywany obszar 
 i dane meteorologiczne, 

• pomiar odległości na mapie oraz odległości w funkcji czasu, 

• wyświetlanie informacji o stacjach meteorologicznych wskazanych na mapie, 

• wyświetlanie współrzędnych geograficznych wskazanego punktu na mapie. 

Dane podkładowe mapy pochodzą ze zbioru o nazwie „CIA Word Data Bank II”. Dane 
te są przechowywane w plikach tekstowych zawierających współrzędne geograficzne 
w formacie o nazwie Packed DMS (degrees, minutes, seconds). 
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Nakładane na warstwy podkładowe warstwy prezentujące dane meteorologiczne 
zorganizowane są w następujący sposób: 

• Mapy dolne – dane z pomiarów przyziemnych przekazywane za pomocą 
depesz SYNOP i SYNOP-SHIP lub METAR (do wyboru) zobrazowane 
w postaci: 

o krążków meteorologicznych, 

o izobar, 

o izalobar, 

o izoterm, 

o izolinie niedosytu wilgotności (T - Td), 

o izotach, 

o zjawisk; 

• Mapy górne - dane z pionowego sądowania atmosfery przekazywane za 
pomocą depesz TEMP i TEMP-SHIP lub PILOT (do wyboru). Kryterium 
wybory danych do zobrazowania stanowi termin pomiaru, poziom baryczny 
i typ depeszy. Dane powinny być zobrazowane w postaci: 

o  topografia bezwzględna – dla jednego wybranego poziomu 
barycznego: 

§ krążków aerologicznych, 

§ izohips, 

§ izoterm, 

§ izolinii niedosytu wilgotności, 

§ izotach, 

§ wskaźników burzowych Fausta, Wheaintinge’a oraz TTI; 

o topografia względna – dwa poziomy baryczne: 

§ krążków aerologicznych, 

§ izohips. 



SWS PILEUS – Opis funkcji systemu 

9 

4.2 Tabela stanu pogody 

Program przeznaczony jest do prezentacji danych meteorologicznych w postaci 
tabelarycznej. Program oferuje następujące możliwości: 

 
• Wybór typu depeszy, za pomocą którego przekazywane są dane 

meteorologiczne (SYNOP lub METAR); 

• Wybór grupy stacji, z których będą pochodzić wyświetlone dane, w oparciu 
o następujące kryteria: 
o Rejony meteorologiczne, 

o Cechy stacji, 
o Zestawy stacji, 

o Pojedyncze stacje wyszukane w oparciu o nazwę, numer lub kod ICAO; 

• Wybór terminu lub przedziału czasu, z którego pochodzić będą dane; 

• Wyświetlanie najświeższych danych (nie starszych niż 3 godziny) - 
zobrazowanie aktualizowane automatycznie z zadaną częstotliwością; 

• Automatyczna aktualizacja danych wyświetlanych w tabeli z wybraną 
częstotliwością; 

• Wyświetlanie tabeli danych dla wybranej stacji z podanego przedziału czasu; 

• Wyświetlanie szczegółowych danych z depeszy dla wybranej stacji; 

• Wyświetlanie depesz TAF i(lub) METAR w postaci źródłowej. 

• Definiowanie wartości progowych dla poszczególnych elementów 
meteorologicznych wyświetlanych w tabeli; 

• Wybór kryterium sortowania wierszy tabeli (nazwa stacji, numer stacji, kod 
ICAO); 

• Zaznaczanie wybranych wierszy w tabeli ułatwiające śledzenie zmian 
warunków pogodowych na wybranych stacjach; 

• Wydruk wyświetlonych danych. 

4.3 Diagram aerologiczny 

Przeznaczeniem aplikacji jest kreślenie i analiza diagramów aerologicznych w oparciu 
o dane będące wynikiem pionowego sondowania atmosfery przekazywane za pomocą depesz 
TEMP. 

Program oferuje: 

• zobrazowanie wykresów temperatury, temperatury punktu rosy, prędkości 
wiatru oraz kierunku wiatru w funkcji ciśnienia w skali logarytmicznej; 
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• możliwość wyboru danych do zobrazowania z danej stacji, z danego terminu 
obserwacji lub biuletynu; 

• zobrazowanie na diagramie adiabat i izogram; 

• możliwość zobrazowania na jednym diagramie danych z kilku pomiarów; 

• możliwość utworzenia wielu diagramów jednocześnie; 

• możliwość edycji danych pomiarowych; 

• możliwość skalowania zobrazowania diagramu; 

• analizę diagramu: 

o obliczanie zakresów wysokości prądów strumieniowych; 

o obliczanie zakresów wysokości inwersji i izotermii; 

o obliczanie wysokości izoterm; 

o obliczanie zakresów wysokości oblodzeń; 

o obliczanie zakresów wysokości występowania chmur; 

o obliczanie zakresów wysokości tropopauz; 

o obliczanie dolnej granicy wysokości występowania smug 
kondensacyjnych; 

o wyznaczanie krzywej stanu; 

o obliczanie wskaźników burzowych; 

o obliczanie prędkości wiatru na poszczególnych wysokościach; 

• możliwość wydruku diagramu. 
 


