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INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

Specyfika pomiaru stanu atmosfery radarem 
meteorologicznym

Sieć radarów meteorologicznych POLRAD

Interpretacja informacji radarowej z okresu:
- konwekcji letniej
- zimy i „pory przejściowej”

Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006

Europejska zbiorcza mapa radarowa
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RADAR METEOROLOGICZNY

Sygnał sondujący atmosferę jest ciągiem impulsów
„wypełnionych” falą elektromagnetyczną o bardzo
wysokiej częstotliwości. Charakteryzowany jest on przez:
częstotliwość nośną, moc, czas trwania, okres
powtarzania, który dobierany do wymaganego zasięgu
radaru tak, aby ten sam sygnał wysłany, został odebrany.

Pomiar radarowy, a fale elektromagnetyczne

Mikrofale ulegają:
- odbiciu od obiektów o dużej gęstości,
- rozproszeniu i tłumieniu  w atmosferze.
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Moc nadajnika i długość fali

Pt - moc nadajnika (promieniowania) w ciągu trwania impulsu [kW].
Zwiększanie mocy nadawanej powoduje: zwiększanie mocy sygnału
odbitego i zdolność wykrywania „słabych” obiektów Nie wpływa
zasadniczo na zasięg radaru.
Moc nadajnika w radarach meteorologicznych może wynosić od 100
do 1000 kW (zwykle około 200 kW). Moc średnia to tylko 100 W.

 - długość fali radaru [cm] najważniejszy parametr radaru meteo.

gdzie:

c - prędkość światła [m/s]
f - częstotliwość [Hz]

f

c


RADAR  - podstawowe parametry techniczne

Pole e lektrycznePole m agnetyczne

K ierunek fa li

D ługość fa liY

X

Z

Długość fali w sieci POLRAD - 5.4 cm (pasmo C)
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R      

Rozmiary próbek powracających zależą od rozpiętości wiązki 
radarowej. 
W odległości 1 km od radaru wiązka ma średnicę około 15 m, 
a w odległości 100 km już 1500 m. 
Objętość oświetlanej próbki ograniczona jest przez skraje 
wiązki i rośnie z kwadratem odległości. 

Technika pomiaru radarowego

Im węższa jest wiązka 
(silniejsza kierunkowość 
anteny), tym lepszą 
mamy rozdzielczość 
informacji w azymucie 
i elewacji. 

Pomiar radarowy
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Zestaw nadawczo-odbiorczy

Radar dopplerowski

Radar 
klistronowy 
METEOR 1500C

Stacja Rzeszów 
(nadajnik – 2 

szafy)
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Antena nadawczo-odbiorcza

Radar dopplerowski

Montaż anteny radaru  
METEOR 360 (Ramża 1995)
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Falowód i przełącznik - Nadawanie/Odbiór

Radar dopplerowski

ujście 
falowodu do 
anteny

←

Radar 
magnetronowy 
Meteor 500C 
(Świdwin)

Przełącznik zamyka drogę do odbiornika w czasie nadawania impulsu wysokiej 
mocy i otwiera na czas  przyjścia sygnałów odbitych.
Okres między kolejnymi impulsami wynosi typowo 4000 s, zaś czas trwania 
impulsu 2 s. Antena prawie cały czas pracuje dla odbiornika.

←
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Zasięg pomiaru radarowego dla skanowania klasycznego i dopplerowskiego

Sieć POLRAD

Podstawowe wielkości mierzone 
przez dopplerowskie radary 
meteorologiczne to:

● odbiciowość radarowa -
Z [dBZ];

do szacowania opadu

● prędkość radialna -

V[m/s];

do określania prędkości 

i kierunku przemieszczania się 
obiektów 

● szerokość spektralna widma
prędkości radialnych -

W [m/s];

do oszacowania rozkładu 
turbulencji
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Strategia skanowania

POLRAD

Każdy z radarów w sieci wykonuje obserwacje  w cyklu 
dziesięciominutowym. Wynikiem są dane zebrane z 9-10 

kątów elewacji dla:

dalekiego zasięgu - zakres do 250 km - skan klasyczny

bliskiego zasięgu - zakres do 125 km - skan  dopplerowski    

skanu pionowego na zadanym   azymucie (ok. 270O)

Zebrane w procesie skanowania dane zapisane są w 
układzie sferycznym typu 3D – informacja źródłowa 

nie do odtworzenia.
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Strategia skanowania – horyzont radarowy

POLRAD – specyfika pomiaru radarowego

Im dalej od radaru 
tym wyżej (nad 

powierzchnią ziemi) 

biegnie wiązka 
radarowa. Wynika to 
z kąta elewacji 
i krzywizny ziemi. 
Częściowo jest to 
rekompensowane 
przez refrakcję tj. 
ugięcie wiązki 
powodowane jej 
przejściem przez 
warstwy atmosfery 
o różnym 
współczynniku 
załamania.

Skan klasyczny
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Z – odbiciowość radarowa [mm6/m3]
d - średnica kropelki (sumowanie 

kropel w objętości oświetlonej 
wiązką)

Odbiciowość radarowa (Z) -
odzwierciedla zdolność odbicia 
części promieniowania w 
kierunku odbiornika.

Suma  szóstych potęg średnic 
cząstek rozpraszających w 
metrze sześciennym 
przestrzeni (zidentyfikowanego 

obiektu).

Obraz rozkładu odbiciowości radarowej



objjedni

i
dZ

..,
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Zakres pomiaru odbiciowości;
od -30,00 [dBZ] do 95,00 [dBZ]

Pomiar radarowy – odbiciowość radarowa
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Pomiar radarowy – odbiciowość radarowa

Na zdolność odbicia fal elektromagnetycznych, a tym 
samym na wartość odbiciowości czyli na wartość 
sygnału zwrotnego   wpływa:

- wielkość cząstek opadowych, które w przypadku 
bardzo małych cząstek  pozostają  „nie zauważone” 
(poniżej średnicy ok. 0,1 mm),

- koncentracja cząstek w jednostce  objętości (w m3),

- typ hydrometeora:  ciekły, stały, mieszanina,

- kształt hydrometeora: okrągły, eliptyczny itp.,

- inne czynniki …
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Rozkład prędkości radialnych  - skan dopplerowski do 125 km

Częstotliwość dopplerowska - różnica między 

częstością drgań emitowanych i odbieranych. 

Obraz rozkładu prędkości radialnych

Zakres pomiaru;  od  - 47,8 m/s   do   47,8 m/s

Radar meteorologiczny jest tylko w stanie 

mierzyć prędkość radialną obiektu na zasadzie 

efektu Dopplera.
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Wybrane PRODUKTY WIATROWE

HWIND (Horizontal Wind Technique) Wiatr poziomy (animacja)



PRODUKTY RADAROWE

Zbiorcza 

mapa radarowa

Prognostyczne

Hydrologiczne

Wiatrowe

Podstawowe produkty 
radarowe

Groźnych zjawisk
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Strefy braku danych

Przetwarzanie sygnału radarowego

- obszar skanowania



18

Największe zmierzone 
wartości dla każdej z 
pionowych kolumn

Produkty radarowe

CMAX (Maximum Display) Odbiciowość maksymalna

Wartość 
maksymalna 
odbiciowości
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MAX (Maximum Display) Odbiciowość maksymalna

Produkty radarowe

Dla każdego punktu mapy 
wyliczane są wartości 
maksymalne odbiciowości 
z kolumny wyznaczonej przez: 
rozpiętość pomiaru  (wysokość 
kolumny) o postawie określonej 
przez obszar danego piksela.

20 km 20 km

20 km
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R adar Św idw in R adar    G dańsk

 R adar  Legionow o

R adar R zeszów

R adar B rzuchaniaR adar R am ża

R adar Pastew nik 

R adar Poznań

Zbiorcza mapa radarowa

Ze skanu kalsycznego:

● COMPO_CAPPI; [dBZ]
● COMPO_CMAX; [dBZ]
● COMPO_SRI; [mm/h]
● COMPO_PAC; [mm]
● COMPO_VIL; [mm]
● COMPO_EHT; [km]
● COMPO_ZHAIL; [Prob]

Ze skanu dopplerowskiego:

● COMPO_HWIND; [m/s]
● COMPO_VSHEAR; [m/s/km]

● COMPO_HSHEAR; [m/s/km]
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COMP_SRI

COMP_PAC

RADAROWE 
MAPY ZBIORCZE

COMP_CAPPI
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COMPO_CMAX

RADAROWE 
MAPY ZBIORCZE

COMPO_EHT
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Meteorologia radarowa

www.imgw.pl www.pogodynka.pl

http://www.imgw.pl/
http://www.pogodynka.pl/
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www.imgw.pl

Zakładka

Mapy radarowe

http://www.imgw.pl/
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Konwekcja letnia



Rozpoznawanie sytuacji meteorologicznej w oparciu 
mapy z pomiaru radarowego może ułatwić 
identyfikację:

● chmur konwekcyjnych o dużej rozciągłości pionowej 
typu Cumulonimbus,

● obszarów intensywnego opadu i rozpoznania 
zagrożenia opadem gradu,

● obszarów silnego wiatru,

● obszarów występowania groźnych zjawisk.
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Konwekcja letnia – 22.06.2011, godz. 20:00 UTC

RADAROWA MAPA ZBIORCZA TYPU COMPO_MAX
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RADAROWA MAPA ZBIORCZA TYPU COMPO_MAX

Konwekcja letnia – 19.08.2011 – „błędy” pomiaru
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Konwekcja letnia  – 01.06.2011 godz. 12:50 UTC 

RADAROWA MAPA ZBIORCZA TYPU COMPO_MAX
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Nad określonym 
obszarem radar wykrywa 
echa – czasami nawet 
o dużej odbiciowości, 
a w danym momencie 

na powierzchni ziemi nie 
pada.

WNIOSEK:
● chmury w stadium 

rozwoju,
● występują echa  

podniesione, 
● chmury typu 
cumulonimbus  capillatus 
(wierzchołek w kształcie 
kowadła).

Dane radarowe - interpretacja

Praktyczne wykorzystanie
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COMPO_SRI
Natężenie  opadu

Zbiorcza mapa radarowa – 22 lipca 2007 - przykład

COMPO_MAX 
Maksymalne wartości 
odbiciowości

Dane radarowe - interpretacja



Produkty: SRI, MAX  - radar Legionowo - 22 lipca 2007

Dane radarowe - interpretacja
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Dane radarowe - interpretacja

Strefa martwa nad radarem
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od
20 dBz

Trójwymiarowy obraz wierzchołków ech radarowych – 22.07.2007, 13:10 UTC

Centralnie nad radarem widoczny jest obszar 
tzw. „strefy martwej” 

Obraz 3D dla odbiciowości: od 5 dBz 

od 
10 dBz

Dane radarowe - interpretacja



Obraz chmur Cb w warstwie Sc (Starocumulus)

Dane radarowe - interpretacja

Maksymalne wartości odbiciowości – radar BRZ – 27.08.2010



Obraz wbudowanych chmur Cb i TCu (Towering 

Cumulus) w warstwę Sc (Starocumulus)

Górne poziomy komórek burzowych  są 
najbardziej niebezpieczne, z powodu 
gwałtownych prądów pionowych i 
możliwości wystąpienia w nich gradu 
o dużej średnicy.

Dane radarowe - interpretacja

Maksymalne wartości odbiciowości – radar LEG – 03.08.2009



MAX i obraz 3D dla przekroju pionowego typu VCUT 

Obraz wbudowanych chmur Cb lub TCu w warstwę Sc



GRAD – prawdopodobieństwo wystąpienia (wg. AIRBUS i systemu radarowego)

Identyfikacja gradu w strukturach typu cumulonimbus

W systemie radarowym 
algorytm szacujący grad 
jest pochodną algorytmu 
opublikowanego przez 
Waldvogela i innych (1979). 

Bierze on pod uwagę: 
• wysokość warstwy 

zamarzania (izoterma zero 
stopni)

•  wartość odbiciowości 
ponad warstwą zamarzania; 
od 45 dBZ

Radar nie jest w stanie do końca określić (w szczególnych przypadkach) 
czy zidentyfikowany opad dotrze do powierzchni ziemi w postaci gradu. 
Jednak pozwala on na ocenę stadium rozwoju chmury opadowej na 
określonych wysokościach.
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Zjawiska meteorologiczne niebezpieczne dla samolotu

Tłumienie sygnału radarowego



Tłumienie sygnału radarowego  

Tłumienie sygnału radaru meteorologicznego można 
obserwować :

● w przypadku przejścia wiązki radarowej przez strukturę 
o silnej odbiciowości, która może spowodować 
osłabienie lub całkowite wytłumienie sygnału wzdłuż trasy 
wiązki radarowej,

● wskutek pokrycia deszczem lub śniegiem kopuły anteny 
radarowej w przypadku przechodzenia opadów nad stacją 
radarową,

Występuje wówczas niedoszacowanie  intensywności 
zarejestrowanego przez radar sygnału odbitego od 
obiektu meteorologicznego lub jego całkowity brak na 

określonym azymucie.

Specyfika pomiaru radarowego
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Specyfika pomiaru radarowego

Tłumienie sygnału przez kopułę i strukturę opadową (animacja)



Specyfika pomiaru radarowego

Tłumienie sygnału przez strukturę opadową i kopułę (animacja) - COMPO_MAX



O godz. 14:34 UTC –
na mapach 
radarowych pojawiły 
się pierwsze 
symptomy trąb 
powietrznych. 

Trąby powietrzne z dnia 14 lipca 2012 
– obszar od Borów Tucholskich w kierunku miejscowości Sztum

Trąby powietrzne



Trąby powietrzne z dnia 14 lipca 2012  - COMPO_MAX (animacja)
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W przypadku gdy na jakimś azymucie wykryty zostanie 
obiekt przemieszczający się do radaru, a na nieznacznie 
różniącym się azymucie  obiekt oddalający się z tą samą 
prędkością od radaru  to można przypuszczać, że jest to 
obserwacja tego samego wiru powietrza.

Wykrywanie ruchu powietrza w przypadku radarów 
meteorologicznych należy rozumieć jako wykrywanie 
obiektów poruszanych przez wiatr. Od zawartości wody  
zależy możliwość wykrycia ruchów powietrza. 

Trąby powietrzne, a dopplerowski radar meteorologiczny
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średnica zjawiska  to ok. 4 km,

największa prędkości w wirze występowała na wysokości ok. 3,5 km

10 km

cyrkulacja cyklonalna (przeciwna do ruchu wskazówek zegara)

Godz. 14:44 UTC PPI(V) - 1,9 stopni

Bory Tucholskie

Trąby powietrzne z dnia 14 lipca 2012
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ok. 4 km

2 km

6 km

46,65 m/s = 4 x 46,65 - 10%(4x46,65)= 186,6 – 18,66= 161,34 km/h

Trąby powietrzne z dnia 14 lipca 2012
Godz. 14:44 UTC PPI(V) - 1,9 stopni

max 47,8 m/s



Fujita (1973) wyróżnił pięć odmian hook echa. 

Sygnatura odbiciowości radarowej w kształcie haka, która jest bardzo
charakterystyczną cechą przede wszystkim klasycznej postaci superkomórki
burzowej. „Hak” znajduje się zazwyczaj w tylnej części rdzenia
superkomórki, w miejscu występowania mezocyklonu. W sprzyjających
warunkach w rejonie hook echo rozwija się trąba powietrzna.

Hook echo przybiera różne 
formy, nie zawsze przypominające 
klasyczny hak, od którego echo 
radarowe wzięło swoją nazwę. 

Hook echo

Kształty echa radarowego zwiastujące niebezpieczne zjawiska

Proces formowania hook echo łączono z tzw. RFD (Rear-Flank Downdrafts) 
obserwowanymi w superkomórkach obszarami opadającego powietrza – czynnik 

krytycznym do rozwoju znaczących tornad w obrębie superkomórek.
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Echa w kształcie „Palców” i „Haków” pochodzą od struktur, które zazwyczaj 
występują w burzach gradowych, połączonych z silnymi porywami wiatru.

Echa w kształcie „U” i „Poszarpane” są często obrazem suchego gradu, a 
odbicia pochodzą od silnego deszczu lub mieszaniny gradu z deszczem w 

ich obszarze.

Meteorologia lotnicza 

Kształty echa radarowego niebezpiecznego dla samolotu (wg. AIRBUS)
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Ekstremalne zjawiska meteorologiczne

Odbiciowość radarowa - MAX i PPI – skan klasyczny

Na zobrazowaniu maksymalnych wartości odbiciowości z 
rozdzielczością 1x1 km kształt hook echo nie był do zauważenia 
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PPI(dBZ) – 0,5 stopnia (skan klasyczny)

Ekstremalne zjawiska meteorologiczne

Trąby powietrzne – hook echo

PPI(dBZ) 1,4

(skan klasyczny)



Hook echo zaobserwowano o godz.:
15:30 i 15:35, a o 15:40 jego brak
Cykl życia: od 15:30  do ok. 15:36 = 6 min

Trąby powietrzne – hook echo

Ekstremalne zjawiska meteorologiczne

BWER 
(Bounded 
Weak Echo 

Region) 



BWER (Bounded Weak Echo Region) – Ograniczony obszar słabego echa

Sygnatury WER i BWER są bezpośrednim 
wskaźnikiem znacznej siły prądu 
wstępującego oraz cechami burz gradowych  
w superkomórkach. Związane są z siłą wiatru 
wznoszącego i prawie zawsze znajdują się w 
obszarze napływu z wyładowaniami. 
Obecność WER lub BWER znacznie zwiększa 
prawdopodobieństwo, że w danej burzy 
obecny jest mezocyklon (jeśli brak jest innych 
cech wskaźnikowych, by to stwierdzić). 

Obecność WER lub BWER w burzy innej niż 
superkomórka oznacza, że może ona (ze 
względu na znaczną siłę prądu wstępującego) 
nieść wiele zagrożeń (mzocyklon), a przede  
wszystkim duży grad. 
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Tłumienie sygnału radarowego przez 

orografię terenu

Superrefrakcja



Przesłanianie powodowane orografią terenu

RZE SWI BRZ                  GDA

POZ LEG RAM PAS

Specyfika pomiaru radarowego



Przesłanianie powodowane orografią terenu dla radaru BRZ

W przypadku analizy 
zdarzeń w oparciu 
o dane radarowe z 
radarów usytuowanych 
na południu Polski 
uwzględniamy 
przesłanianie wiązki 
radarowej (dolnych 
elewacji) przez 
orografię terenu. 

Wpływ orografii najbardziej

uwidacznia się na dobowych

czy wielogodzinnych sumach

opadu, kiedy poddajemy

analizie dane z dolnych

warstw atmosfery.

Specyfika pomiaru radarowego
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Przebieg zdarzenia na produkcie MAX(dBZ) – radar RAM (animacja)  - przykład

Poza blokowaniem wiązki radarowej wystąpiło silne tłumienie sygnału 

radarowego w momencie przechodzenia opadów nad radarem

Specyfika pomiaru radarowego
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Przesłanianie powodowane orografią terenu – radar RAM

Specyfika pomiaru radarowego
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Tłumienie ech i „strefa martwa” nad radarem

Przekrój wykonano 
w nieznacznej 
odległości od radaru, 
aby pokazać 
intensywność 
zjawiska nad 
radarem

Specyfika pomiaru radarowego



Superrefrakcja

Zjawisko superrefrakcji związane jest z załamaniem fali
elektromagnetycznej wysyłanej przez antenę radarową w przestrzeń.
Powodowane jest ich załamaniem w trakcie przechodzenia przez
warstwy atmosfery o różnym współczynniku refrakcji.
Skutkuje to powstawaniem ech od ziemi (wskutek odbicia od jej
powierzchni) dając tzw. echa anomalnej propagacji.

Superrefrakcja pojawia się gdy w pewnej warstwie atmosfery
występuje wzrost temperatury połączony z wysoką inwersją oraz
spadkiem wilgotności bezwzględnej (ilości pary wodnej).
Najczęściej występuje latem i ma wówczas postać superrefrakcji:

- radiacyjnej – pojawiającej się w godzinach nocnych i porannych,
- burzowej – po przejściu opadu konwekcyjnego.

Specyfika pomiaru radarowego
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Superrefrakcja  - przykład (animacja)
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Superrefrakcja  - przykład 

Specyfika pomiaru radarowego
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Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006 



Samolot wystartował z lotniska Kraków-
Balice w celu dostarczenia samolotu na 
lotnisko Bydgoszcz. Lot odbywał się w 
przestrzeni kontrolowanej na FL 110 w drodze 
lotniczej N133, przez punkty nawigacyjne: 
Jędrzejów, Łódź, Bibka.
O godzinie  06.27 UTC samolot wszedł w strefę 
chmur, a około 06.29 UTC znalazł się w strefie 
oddziaływania prądów wstępująco-zstępujących 
chmury Cb i uległ zniszczeniu.

Zdarzenie miało miejsce dokładnie o 08:29
LTC (06:29 UTC)
Współrzędne 51 stop 42 min 48,84 sek N

19 stop 42 min 31,42 sek E
Do punktu zdarzenia samolot zbliżał się z 
kursem ok. 340 stopni
Poziom lotu 110 – ok. 3350 m

www.pkbwl.mir.gov.pl/1/files/0/30518/2006_269_RK.pdf 

Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006 



Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006 



Mapa zbiorcza COMPO_CAPPI – 700 m n.p.m. (animacja)
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Mapy maksymalnych wartości odbiciowości – radar LEG (animacja)



Mapy maksymalnych wartości odbiciowości – radar LEG (animacja)

Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006 



Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006 

Mapy odbiciowości na poziomie lotu

Mapy maksymalnych wartości odbiciowości

06:30 06:3406:2406:20

06:24 06:30
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Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006 



72

Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006 



Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006 

Mapa odbiciowości na poziomie lotu - godz. 06:24 UTC – skan dopplerowski 
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Mapa odbiciowości na wysokości lotu – 3350 m 
– godz. 06:30 UTC 

Przekrój MLVCUT - 2D, 3D – radar LEG 

Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006 



Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006 



76

Wypadek lotniczy z dnia 4 września 2006 
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Zima i „pora przejściowa”



Rozpoznawanie w oparciu o pomiar radarowy może 
ułatwić identyfikację:

- chmur warstwowych o dużej rozciągłości poziomej  
typu Stratus,

- obszarów: opadu, deszczu ze śniegiem, nie zawsze 
śniegu,

- obszarów silnego wiatru.

Obserwacje radarowe nie potwierdzą wystąpienia 
mżawki i mgły.
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Pomiar radarowy

Chmury piętra niskiego :

• im dalej od radaru tym 
bardziej „chowają się” 
pod horyzontem 
radarowym

• w zależności od typu 
i wielkości 
hydrometeorów z jakich 
są zbudowane różnie 
odbijają fale 
elektromagnetyczne,
mogą być 
„niezauważone” przez 
radar (szczególnie gdy 
hydrometeory je 
tworzące są małe 
i występuje nieduże ich 
zagęszczenie w 
objętości)
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PPI(dBZ) (Plan Position Indicator) – przekroje stożkowe 

Zasięg pomiaru radarowego w przypadku 
chmur niskich  – zobrazowanie od 0 [dBZ]



„Jasne pasmo” - jest wynikiem topnienia
kryształków lodu lub śniegu w momencie
przechodzenia przez kolejne warstwy atmosfery.
Skutkiem tego występują błędy w szacowaniu
wielkości opadów (na produktach typu
hydrologicznego jeśli nie jest korygowane w
systemie).

Informacje o pojawieniu się jasnego pasma
można wykorzystać jednocześnie do określania
stanu atmosfery na określonej wysokości i typu
opadu czy zjawisk możliwych do wystąpienia w
warstwie przyziemnej.

„Jasne pasmo”
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Efekt „Jasngo pasma”  
na mapach radarowych 
najczęściej  pojawia się w 
przypadku występowania 
opadów z chmur warstwowych 
w okresie pory „przejściowej”.

Poniżej izotermy zero hydrometeory typu stałego topnieją pokrywając
się cienką warstwą wody, sklejają się - zaczynają odbijać jak woda.
W efekcie odbicie w warstwie topnienia jest większe niż w warstwie
powyżej i poniżej. Pionowa rozciągłość tej strefy to najczęściej 300 –
500 m.
W momencie gdy wiązka radarowa przechodzi przez tą warstwę – na
określonej wysokości objawia się to na mapach radarowych w postaci
obszarów o wyższej odbiciowości (czasami nawet o 10 dBZ większej).

„Jasne pasmo”

Efekt ten można zaobserwować na produktach radarowych typu:
- przekroje stożkowe – PPI(dBZ),
- maksymalne wartości odbiciowości radarowej – MAX (dBZ).
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Jasne pasmo (Aniamcja)

PPI(dBZ) dla elewacji 3.4 stopnia
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Mapa synoptyczna – zjawiska – 28.02.2012 godz.  09:00 UTC 

ECHA WARSTWOWE

- deszcz 

- śnieg

- opad przelotny
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28.02.2012, godz.  09:40 UTC

RADAROWA MAPA ZBIORCZA TYPU COMPO_MAX

Dolny zakres odbiciowości to 5 dBZ Dolny zakres odbiciowości to 0 dBZ
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Echa warstwowe – 28.02.2012 – echa od 0(dBZ) (animacja) 

RADAROWA MAPA ZBIORCZA TYPU COMPO_MAX
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Sytuacja z 15 sierpnia 2008 roku – radar GDA (animacja)

Maksymalne wartości odbiciowości – MAX(dBZ) 

Obraz „jasnego pasma” w porze letniej 
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Sytuacja z 15 sierpnia 2008 roku – radar GDA

Przekroje pionowe RHI (skan elewacyjny) wykonane 
na azymucie 293 stopnie; efekt jasnego pasma widoczny 
na wysokości 3-3,5 km.

Obraz „jasnego pasma” w porze letniej 
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Sytuacja z 13 sierpnia 2014 roku – godz. 21:5 UTC

Obraz „jasnego pasma” w porze letniej 



Izoterma zero stopni wg modelu 
COSMO - 3,7 km 2014-08
(godz. 21:00:00" height="3.682„)

Sytuacja z 13 sierpnia 2014 roku – radar LEG

Obraz „jasnego pasma” w porze letniej 
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Sytuacja z 13 sierpnia 2014 roku – radar LEG

Maksymalne wartości odbiciowości – MAX(dBZ) 

Obraz „jasnego pasma” w porze letniej 
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Sytuacja z 14 sierpnia 2014 roku – godz. 01:10 UTC

Obraz „jasnego pasma” w porze letniej 
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Europejska zbiorcza mapa radarowa

Projekt OPERA
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Meteorologia radarowa

www.imgw.pl www.pogodynka.pl

http://www.imgw.pl/
http://www.pogodynka.pl/
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EUROPEJSKA MAPA ZBIORCZA 
NA STRONACH www.POGODYNKA.PL tworzona w ramach 
międzynarodowego projektu OPERA 

GORN (1992-1998), OPERA (1999 – …)

W ramach EUMETNET w 1992 roku, 
powołano projekt GORN (Liaison Group 
or Operational European Weather Radar 
Networking, która w październiku 1998 
roku grupa została przekształcona w 
bardziej sformalizowany program OPERA 
(Operational Programe for Exchanging 
Radar Information) ustanowiony do 
operacyjnej wymiany danych 
radarowych.
W ramach projektu OPERA uzgodniono 
standard do korzystania z kodu BUFR -
zasady i programy kodowania oraz 
dekodowania depesz do przekazywania 
danych o natężeniu opadu i odbiciowości. 
Zostały one przyjęte, jako standard dla 
Europy.

20141104 godz. 07:00 UTC

http://www.pogodynka.pl/


96

EUROPEJSKA MAPA ZBIORCZA 
NA STRONACH www.POGODYNKA.PL tworzona w ramach 
międzynarodowego projektu OPERA 

http://www.pogodynka.pl/
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EUROPEJSKA MAPA 
ZBIORCZA 
www.POGODYNKA.PL
tworzona w ramach 
międzynarodowego 
projektu OPERA

Przyklad z dnia:

20131206 – orkan Ksawery

http://www.pogodynka.pl/
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WNIOSKI

Oceniając sytuację meteorologiczną, pod kątem możliwości 
wykonania lotu na danej trasie, w oparciu o dane radarowe:

● analizując kolejne mapy radarowe ustalamy kierunek
przemieszczania się struktur meteorologicznych,

● „eliminujemy” z obrazów echa anomalnej propagacji, 

● w przypadku konwekcji oceniamy tendencję rozwoju 
komórek w uzgodnieniu warunków konwekcji z synoptyką,

● analizując rozkład odbiciowości szczególnie 
zwracamy uwagę na komórki o silniejszej odbiciowości,
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WNIOSKI

● mamy świadomość, że im wyższa wartość odbiciowości 

tym groźniejsze zjawisko może mieć miejsce w jej obszarze 
(burza, grad) i tym większa wysokość struktury,

● w przypadku przemieszczania się struktur nad radarem 
(radarami) sprawdzamy, czy mamy do czynienia z efektem  
tłumienia sygnału przez kopułę radarową 

● w przypadku lotu w kierunku południowej i północnej granicy 
Polski wykorzystujemy europejskie zbiorcze mapy radarowe.
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