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Plan

●instalacja i działalność stacji

●analiza zebranych danych meteorologicznych 2019-2020

●przyczyny awarii i wyzwania dla przyszłej stacji



Kompaktowa stacja meteo

(bez ruchomych części)

Lufft WS800-UMB



lipiec 2019, Pop Iwan



komputer, zasilacze, bezpieczniki, pamięć stacji, zegary



komputer



Składniki stacji
1) zasilacz buforowy 24V + akumulatory

2) komputer Raspberry Pi (+ zasilacz 5V)

3) bezpieczniki prądowe i termiczne

4) dwa zegary czasu rzeczywistego

5) zasilanie awaryjne zegarów

6) zabezpieczenia antyprzepięciowe

7) czujnik jasności nieba SQM

8) kompaktowa stacja meteo

9) kable zasilania i linie komunikacji

10) itp.



Automatyczne pomiary rozpoczęły się 27 
lipca 2019 r.

● temperatura

● wilgotność

● ciśnienie

● opady (ilość, rozmiar kropel, snieg/deszcz)

● prędkości i kierunek wiatru

● błyskawice

● nasłonecznienie

● jasność nieba

● ...
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kierunek wiatru
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Problemy

● zachmurzenie

● opady

● wilgotość

● temperatura

● burze

● oblodzenie

● ...



chmury
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Trudno o pogodne dni



Opady atmosferyczne bardzo częste



Rozmiar kropel i płatków śniegu [mikro litry]



Temperatura wewnątrz komputera bliska 0o

lub ujemna



Wilgotność wysoka



Wilgotność 80% - 100%



Wyładowania atmosferyczne



Oblodzenie czujników wiatru (mimo grzałek na 100%)



Oblodzenie czujników wiatru



Awaria

Po 8 miesiącach, 22 marca o godzinie 
20:07, stacja przestała działać



Objawy
1) zwarcie – awaria zasilacza głównego

2) przepalone bezpieczniki (na zasilaniu)

3) korozja przełączników prądu (duży opór 
elektryczny)

4) korozja płytek drukowanych (zasilanie awaryjne 
zegarów)

5) awaria przetwornicy 24V -> 5V do zasilania 
komputera

6) awaria komputera





Korozja przełączników

zasilania











Brak zasilania

Brak grzałek

Oblodzenie + katastrofa







Wnioski

1) stabilne zasilanie

2) grzałki czujników

3) ochrona przed przepięciami

4) ochrona przed zwarciami (odpowienie bezpieczniki)

5) personel potrafiący zdiagnozować proste problemy zasilania i z bezpiecznikami

6) ochrona elektroniki przed wilgocią i kurzem

7) zegar GPS



Dziękuję za uwagę


