
Prognozy pogody z komputera

Maciek Sobolewski ("meteorologiczny opiekun" wielu polskich jachtów, a przy okazji elektronik) podesłał tekst o tym, jak
niewielkim nakładem odbierać prognozy pogody na jachcie. Coraz więcej żeglarzy żegluje z notebookiem, zatem dlaczego
nie wykorzystać prostej możliwości, by mieć wygodny dostęp do mapek synoptycznych i komunikatów meteo? Poczytajcie
(artykuł publikowany był w grudniowych Żaglach).

Odbieranie komunikatów meteo HF Fax oraz RTTY mesage (telex)

Inspiracją do zastosowania w praktyce podanych niżej wiadomości był dla mnie wykład k.j. i krótkofalowca (SP 6 VWI)
Mirosława Moździerza, przedstawiony na I Konferencji Wiedzy Żeglarskiej we Wrocławiu, w kwietniu 2004.

1.Komunikaty dostępne drogą radiową (typy komunikatów)

Coraz częściej na jachtach można spotkać komputery stosowane do nawigacji. Mapy elektroniczne zaczynają być
standardem nie tylko dla profesjonalistów. Oprogramowanie tego typu można stosować nie tylko na dedykowanych
chartploterach, ale i na ogólnie dostępnych komputerach PC. Okazuje się, że stosunkowo niewielkim nakładem środków
można wzbogacić posiadany zestaw o kolejny element zwiększający nasze bezpieczeństwo, dostępny do niedawna
jedynie na statkach: odbiornik map faksymilowych (HF Fax), komunikatów teleksowych (RTTY) oraz komunikatów
NAVTEX. Należy jednocześnie zaznaczyć, że NAVTEX jest również odmianą transmisji RTTY. Wymienione systemy
nadawania informacji nawigacyjnych są częścią GMDSS. Zaletą transmisji HF Fax oraz RTTY w porównaniu do systemu
NAVTEX jest znacznie większy zasięg. Komunikaty NAVTEX można odbierać typowo do około 100Mm (max 300Mm). Ze
względu własności propagacji fal krótkich, na których są nadawane informacje HF Fax oraz RTTY, zasięg może sięgać
wielu tysięcy mil (można mówić wręcz o zasięgu globalnym).

Ciąg dalszy: klikajcie "więcej"

Za pośrednictwem HF Fax nadawane są przede wszystkim:

- mapy (i prognozy) pogody (sytuacja baryczna na powierzchni oraz w wyższych warswach atmosfery, układ frontów
atmosferycznych) (Surface weather chart, Surface analysis, Surface prognosis T + 48, H + 24 (GME) 500 hPa H + T,
surface P)

- mapy zafalowania, temperatury wody, zalodzenia oraz siły i kierunku wiatru (Sea and swell prognosis T + 24, H+48
(GSM) Sea and swell Wind (10 m), Ice Chart, Significant winds contour).

Mapy obejmują dość znaczny obszar świata (np. dla prognoz nadawanych przez brytyjską Admiralicję będzie to kwadrat
wyznaczony współrzędnymi:
54°N,82°W; 26°N,45°W
54°N,51°E; 28°N,12°E),
jednak doskonale pozwalają zorientować się w bieżących i nadchodzących zjawiskach pogodowych w interesującym nas
rejonie.

Znacznie dokładniejsze prognozy uzyskamy za pośrednictwem komunikatów RTTY. Są to wiadomości tekstowe bardzo
zbliżone do tych podawanych w systemie NAVTEX. Obok opisu sytuacji barycznej w wyznaczonym rejonie możemy
oczekiwać ostrzeżeń nawigacyjnych oraz prognoz pogody podawanych dla kolejnych akwenów.

Zawartość i sposób transmisji NAVTEX został już opisany w wielu artykułach. Opisany niżej zestaw urządzeń i
oprogramowania umożliwia również odbieranie wiadomości tego typu.

2.Odbiornik radiowy

Do odbioru i detekcji prognoz nadawanych w systemach HF Fax lub RTTY można stosować dedykowane urządzenia
pozwalające zarówno na odbiór wiadomości, jak i na prezentację graficzną odebranych informacji. Z urządzeniami tego
typu spotkamy się najczęściej na profesjonalnych statkach.

W przypadku żeglugi jachtowej prostszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie uniwersalnych odbiorników radiowych
podłączonych do komputera PC.

Radio musi być wyposażone przede wszystkim w możliwość odbioru transmisji SSB (dokładniej USB). Większość
dostępnych sygnałów dostępna jest w pasmach fal krótkich (typowo w zakresie około 3 do 20 MHz). Przydatny może być



również zakres fal długich (~140-518kHz).

Najłatwiej można tu wykorzystać znajdujący się już na jachcie odbiornik komunikacyjny, wraz z istniejącą instalacją
antenową.

Jeśli takiego urządzenia nie ma na naszym jachcie, można zastosować dowolny odbiornik (SSB receiver), np. przenośny,
posiadający ww. cechy. Może to być np. Sony ICF-SW7600/GR ( http://www.sonystyle.pl/main/shop
/catalog?productId=200409), Sangean ATS909W, Grundig YachtBoy YB-400 lub (sprawdzony przeze mnie) YB-500, czy
wreszcie trochę starszy Grundig Satelit 3400.

Ceny odbiorników tego typu kształtują się od około 200zł (na rynku wtórnym) do 1500zł za nowe urządzenie.

Oczywiście lepsze rezultaty uzyskamy stosując jednak odbiorniki komunikacyjne (np. Kenwood R-2000, czy stosowany na
s/y Bryza H właśnie do odbioru prognoz Lowe HF-150). Jednak tu należy się liczyć z większą ceną (nawet kilku tysięcy
złotych za nowe urządzenie).

Oddzielną sprawą jest antena zapewniająca wystarczający poziom sygnału. Najprostszym rozwiązaniem jest
kilkumetrowy odcinek przewodu. Jednak taka antena może nie wystarczyć w przypadku znacznego oddalenia od
nadajnika i dużego poziomu zakłóceń (np. pochodzących od urządzeń elektronicznych pracujących na jachcie lub od burz
słonecznych). Lepiej będzie pracował dipol półfalowy zestrojony np. na częstotliwość 7.5Mhz. Antenę taką można
wykonać na jachcie w odmianie „inverted V” Będą to 2 przewody (o długości 9.5m każdy), rozpięte między topem
masztu, a koszem rufowym, po obu burtach. Odbiornik należy podłączyć za pośrednictwem przewodu koncentrycznego o
impedancji 50 ohm do górnych krańców dipola. Najbardziej efektywnym i trwałym rozwiązaniem na jachcie będzie
zastosowanie szerokopasmowej anteny krótkofalowej (nadawczo-odbiorczej, lub tylko odbiorczej przeznaczonej do tzw.
skanerów) zamocowanej na koszu rufowym (tzw. „bat”). Antena taka może kosztować około 300-1000zł, zależnie od
wieku i jakości. Inną metodą jest przystosowanie achterszatagu, za pośrednictwem odpowiednich izolatorów i
symetryzatora, do pełnienia funkcji skutecznej i trwałej anteny. Tu jednak znaczenie ma koszt materiałów. Wykonanie
takiej instalacja będzie miało sens szczególnie w radiostacjach nadawczo – odbiorczych.

Wiele przydatnych informacji na temat budowy anten można znaleźć w internecie, np. na stronie http://www.radioam.net
/sq9jdo/Podstawy/Kurs%20operatora/a.html lub http://www.republika.pl/sq5ta/Html/main/anteny.htm .

3.Komputer

Może to być dowolny komputer klasy PC, niekoniecznie wyposażony w najnowszy procesor i najszybsze podzespoły
(Pentium 166Mhz oraz 32Mb RAM już wystarczają dla prawidłowej pracy wielu dostępnych obecnie programów
dekodujących). Jedynym wymaganiem jest zainstalowana karta dźwiękowa z wejściem liniowym lub mikrofonowym.
Przydatne będzie też kilkanaście MB wolnego miejsca na twardym dysku na instalację programu dekodującego oraz
zapisywanie odbieranych informacji.

4.Oprogramowanie

W internecie dostępnych jest wiele programów służących do odbierania wiadomości HF Fax i RTTY. Polecam rozpoczęcie
poszukiwań na stronie National Weather Service ( http://www.nws.noaa.gov/om/marine/radiofax.htm). Wymienionych
jest tam kilkanaście propozycji dla różnych systemów operacyjnych. Jednym z lepszych programów, rozpowszechnianych
na zasadach shareware, jest JVComm32 (http://www.jvcomm.de). Program umożliwia odbiór, detekcję i archiwizowanie
wiadomości nadawanych w standardzie HF Fax, RTTY (wraz z sygnałami NAVTEX) oraz SSTV (telewizja wolnoobrazowa;
nie będzie omawiana w tym artykule).

5.Odbiory HF Fax

Pierwszym etapem przygotowań do odbioru komunikatów jest prawidłowe skonfigurowanie systemu. Proponuję rozpocząć
od uruchomienia odbiornika radiowego wraz z instalacją antenową. Radio powinno umożliwiać odbieranie np.
komunikatów fonicznych radiostacji nadających na falach krótkich (oczywiście w transmisji SSB). Następnym etapem jest
połączenia odbiornika do komputera. Jako źródło sygnału można wykorzystać gniazdko do nagrywania (Line Out) lub
słuchawkowe (Phone), najczęściej typu jack 3.5mm mono. Drugi koniec przewodu łączymy z wejściem liniowym (Line In)
lub mikrofonowym (mic) karty dźwiękowej komputera (również typu jack 3.5mm mono). Stosowną łączówkę można
zakupić w sklepie RTV lub samodzielnie przylutować odpowiednie wtyczki do odcinka przewodu ekranowanego.

Przed przystąpieniem do odbiorów należy zapoznać się z częstotliwościami i czasem nadawania interesujących na
sygnałów. Na końcu artykułu zestawiono kilka najważniejszych źródeł takich informacji.

Wiele stacji nadaje swoje sygnały równocześnie na kilku częstotliwościach. Wynika to ze zmiennych warunków odbioru
zależnie od miejsca i pory dnia. Ze względu na warunki propagacji fal radiowych można przyjąć zasadę, że sygnały
nadawane na niższych częstotliwościach (większa długość fal) będą lepiej odbierane w wieczorem i w nocy.

Po wyborze stacji, którą chcemy odbierać, najlepiej zaprogramować w pamięci odbiornika radiowego (w obecnie
dostępnych konstrukcjach zazwyczaj jest to możliwe) wszystkie dostępne częstotliwości. Odbiornik należy nastawić w
tryb odbioru USB (górna wstęga boczna). Należy pamiętać również, by nastawiana częstotliwość była zmniejszona o



1.9kHz w stosunku do podanej w opisie radiostacji. Np. jeden z nadajników DWD znajdujący się w Pinnebergu nadaje
sygnał na częstotliwości 7880kHz. Na odbiorniku radiowym należy nastawić 7878.1kHz. Oczywiście jeśli odbiornik posiada
skok strojenia 1kHz, należy wykorzystać pokrętło dokładnego strojenia.

O tym, czy odbiornik jest właściwie zestrojony, najłatwiej i najszybciej przekonać się słuchając w głośniku odbierany
sygnał. W internecie można znaleźć kilka plików z fragmentami transmisji HF Fax (np. http://www.jvcomm.de
/soundsamples/hffax.wav lub http://www.nws.noaa.gov/om/marine/radiofax.wav).

Kolejnym ułatwieniem we właściwym dostrojeniu odbiornika, jest wskaźnik widma sygnału (spectrum). Opcja ta dostępna
jest najczęściej w programie zastosowanym do detekcji. Najlepsze efekty uzyska się, gdy prążek widma będzie
wskazywał napis „White” (rys. 1)

Ostatnim zadaniem jest skonfigurowanie programu. W przypadku JVComm, należy wybrać opcję FAX w menu MODE.
Następnie ustawić typ sygnału na HF-Fax. Kolejnym etapem jest ustawienie parametrów odbioru obrazu IOC (Index of
Cooperation) i LPM (Lines per Minute). Dla informacji pogodowych będzie to typowo 576 i 120.

Po dostrojeniu odbiornika należy skontrolować i ewentualnie skorygować poziom sygnału. Program JVComm wyposażony
jest w odpowiedni wskaźnik. Należy dążyć do optymalnych (w „zielonym” zakresie) ustawień.

W tak skonfigurowanym systemie możemy rozpocząć odbiór prognozy. Można rozpocząć odbiór samodzielnie (RUN), lub
poczekać na automatyczne uruchomienie zapisu (Auto). Program sam rozpozna początek i koniec transmisji. Po
10-30min (zależnie od wielkości nadawanej mapy), pojawi się odebrany obraz (rys. 2)

Pojawiające się zniekształcenia lub smużenie obrazu wynikają z degradacji odbieranego sygnału. Im lepszą anteną i
odbiornikiem dysponujemy, tym obraz będzie wyraźniejszy. Odebrany obraz można zapisać do pliku dla późniejszej
analizy.

6.Odbiory RTTY



Sposób odbioru informacji teleksowych RTTY (w tym NAVTEX) jest bardzo zbliżony do podanego wcześniej dla transmisji
HF Fax. Częstotliwość odbioru należy w tym wypadku zmniejszyć o 1.36kHz. Z dźwiękiem sygnału można zapoznać się,
słuchając zapisu umieszczonego pod adresem http://www.jvcomm.de/soundsamples/rtty_sw.wav.

Dokładne strojenie należy przeprowadzić w ten sposób, by wskaźnik widma (spectrum) pokazywał 2 symetryczne prążki.
Oczywiście będą on widoczne tylko w momencie transmisji sygnału.

W programie należy wybrać tryb odbioru RTTY. Jeśli chcemy odbierać komunikaty na falach krótkich, należy wybrać
odpowiednie parametry transmisji. Dla radiostacji w Pinnebergu (DWD) będzie to: Baud=50, Shift=450. Jeśli odbiór jest
prowadzony na falach długich (147.3kHz), będzie to odpowiednio 50/85. W przypadku wyboru opcji NAVTEX, parametry
zostaną dobrane automatycznie. Oczywiście również w tym przypadku należy pamiętać, by odbiornik był nastawiony na
częstotliwość 516.64kHz, a nie podawaną w publikacjach nautycznych 518kHz.

Ostatnim parametrem, który należy nastawić, jest środkowa częstotliwość demodulatora. Można tu pozostawić ustawienia
proponowane przez program (1360Hz), włączając opcję regulacji automatycznej (AFC).

W chwili rozpoczęcia nadawania, wiadomości od razu zaczną pojawiać się w oknie tekstowym programu. Przykładowy
fragment komunikatu:

WEATHER AND SEA BULLETIN FOR NORTH- AND BALTIC SEA
ISSUED BY MARINE WEATHER SERVICE HAMBURG
30.06.2005 14 UTC:
IN THE NEXT 12 HOURS STRONG WINDS, GALES OR STORMS ARE EXPECTED IN THE FOLLOWING AREAS:
CENTRAL BALTIC
NORTHERN BALTIC
ENGLISH CHANNEL WESTERN PART
ENGLISH CHANNEL EASTERN PART

GENERAL SYNOPTIC SITUATION:
LOW 998 IN THE AREA OF MOSCOW DEEPENING A LITTLE, MOVING NORTHEAST SLOWLY. TROUGH 1007
SOUTHFINLAND WEAKENING, MOVING SOUTH. HIGH 1019 NORTHNORWAY STRENGTHENING A LITTLE, MOVING
NORTHEAST, TOMORROW NOON 1021 BEAR ISLAND AND NORTHEAST OF THE NORTH CAPE. RIDGE 1010 POLAND
STRENGTHENING A LITTLE, MOVING EAST SLOWLY. LOW 991 SOUTHWEST OF ICELAND DEEPENING A LITTLE,
STATIONARY. TROUGH 1000 NORTHIRELAND, 1005 SOUTHENGLAND MOVING NORTHEAST A LITTLE. LOW PRESSURE
ZONE 1007 SOUTHWESTERN NORTHSEA TO HUNGARY WEAKENING A LITTLE, OTHERWISE NEARLY UNCHANGED. HIGH
AZORES, RIDGE 10Z PYRES, 1010 WESTALPS STRENGTHENING, EXPANDING EAST.

FORECASTS UNTIL TOMORROW MORNING:
ENGLISH CHANNEL WESTERN PART:
SOUTHWEST TO WEST ABOUT 4, LATER INCREASING 5 TO 6, SHOWER SQUALLS, SEA UP TO 2 METRE.
ENGLISH CHANNEL EASTERN PART:
SOUTHWEST TO WEST 3 TO 4, INCREASING 5 TO 6, SHOWER- AND THUNDERY GUSTS, SEA UP TO 1,5 METRE.
IJSSELMEER:
SOUTHWEST TO WEST 3 TO 4, SCATTERED THUNDERY GUSTS, SEA UP TO 0,5 METRE.
GERMAN BIGHT:
SOUTHEAST TO SOUTH ABOUT 4, LATER VAR 2 TO 4, ISOLATED THUNDERY GUSTS, SEA 0,5 METRE.
SOUTHWESTERN NORTHSEA:
HUMBER SOUTH 3 TO 4, THAMES SOUTHWESTERLY WINDS ABOUT 4, LATER GENERALLY SOUTHWEST TO WEST 4 TO 5,
SEA 0,5 TO 1 METRE.
FISHER:
SOUTHEAST 4 TO 5, SEA 1,5 METRE.
DOGGER:
VAR 2 TO 4, LATER IN THE SOUTHWESTERN PART WEST INCREASING 4 TO 5, SCATTERED SHOWER SQUALLS, MISTY,
SEA 0,5 METRE.
FORTIES:
SOUTHEAST 4 TO 5, SEA UP TO 1,5 METRE.
VIKING:
SOUTHEAST 4 TO 5, SEA UP TO 2 METRE.
UTSIRA:
SOUTH TO SOUTHEAST 4, IN THE SOUTHERN PART LOCALLY 5, SEA 1 TO 2 METRE.
SKAGERRAK:
SOUTH TO SOUTHEAST 2 TO 4, IN THE OSLO-FJORD FIRST VAR 2 TO 3, LATER NORTHEAST TO EAST 4 TO 5, SEA 0,5 TO
1 METRE.
KATTEGAT:
FIRST VAR 2 TO 3, LATER EAST TO NORTHEAST INCREASING 3 RN SEA 0,5 METRE.
BELTS AND SOUND:
FIRST VAR WINDS 2 TO 4, LATER SOUTHEAST TO EAST INCREASING 4 TO 5, SEA 0,5 METRE.
WESTERN BALTIC:



EAST TO SOUTHEAST 4 TO 5, IN THE WESTERN PART LATER SHOWER SQUALLS, SEA INCREASING 1 METRE.
SOUTHERN BALTIC:
EAST TO NORTHEAST 3 TO 4, IN THE WESTERN PART LOCALLY 5, SEA 0,5 METRE.
BODDENGEWAESSER EAST:
SOUTHEAST TO EAST 3 TO 4, LATER INVREASING A LITTLE, SEA 0,5 METRE.
SOUTHEASTERN BALTIC:
NORTH TO NORTHEAST 4 TO 5, LATER DECREASING A LITTLE, SEA 1,5 TO 2 METRE.
CENTRAL BALTIC SEA:
RTH TO NORTHEAST 5 TO 6, LATER DECREASING 3 TO 4, SCATTERED SHOWER SQUALLS, SEA UP TO ,5 53543.
NORTHERN BALTIC:
NORTH TO NORTHEAST ABOUT 5, LATER DECREASING 3 TO 4, SCATTERED SHOLER- AND THUNDERY GUSTS, SEA 1 TO
1,5 METRE.
GULF OF RIGA:
NORTH TO NORTHWEST ABOUT 3, LATER LOCALLY 4 TO 5, SCATTERED THUNDERY GUSTS, SEA 0,5 METRE.

OUTLOOK UNTIL TOMORROW EVENING:
ENGLISH CHANNEL WESTERN PART :
SOUTHWEST 4 TO 5, IN THE NORTHERN PART VAR 2 TO 4.
ENGLISH CHANNEL EASTERN PART :
WESTERLY WINDS 5 TO 6, LATER DECREASING A LITTLE.
IJSSELMEER :
WEST ABOUT 3
GERMAN BIGHT :
SOUTHEAST TO EAST ABOUT 3.
SOUTHWESTERN NORTHSEA :
WEST 2 TO 4.
FISHER :
EAST TO SOUTHEAST ABOUT 4, NORTHEASTERN PART ABOUT 5.
DOGGER :
SOUTHWEST TO WEST 3 TO 4, IN THE EASTERN PART SOUTH TO SOUTHEAST ABOUT 3.
FORTIES :
SOUTHEAST 4 TO 5.
VIKING :
SOUTH TO SOUTHEAST 4 TO 5.
UTSIRA :
SOUTHEAST 4 TO 5, NORTHERN PART 3 TO 4.
SKAGERRAK :
NORTHEAST TO EAST ABOUT 4.
KATTEGAT :
DEST TO SOUTEAST 2 !55 3.
BETTS AND SOUND :
SASTERLY WINDS - TOI4.
WESTERN BALTIC :
EAST TO SOUTHEAST 4 TO 5.
SOUTHERN BALTIC :
EAST 3 TO 4, WESTERN PART 4 TO 5.
BODDENGEWAESSER EAST :
EAST TO NORTHEAST 4 TO 5.
SOUTHEASTERN BALTIC :
NORTHERLY WINDS 3 TO 4.
CENTRAL BALTIC SEA :
NORTH 3 TO 4.
NORTHERN BALTIC :
NORTH TO NORTHEAST 3 TO 4, LATER INCREASING 5.
GULF OF RIGA :
NORTHERLY WINDS ABOUT 4.
=
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Ciekawą informacją nadawaną na tych samych częstotliwościach, ale w innym czasie, są kodowane komunikaty ze stacji
meteorologicznych oraz statków. Komunikaty te zawierają informacje o bieżącej sytuacji pogodowej. Są one używane min
do przygotowywania prognoz. Na rys. 3 pokazano informację kodowaną oraz po rozkodowaniu.

Informacja kodowana:
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Informacja odkodowana:
SYNOP messages AAXX 21121
======================================================================
Station: 03957 Rosslare (), Ireland
Position: 52-15N, 006-20W
General
-------
Visibility: 30 km
Wind: 190°, 7 kts (measured)
Temperature: 18.5 °C, dew point: 14.0 °C
Pressure: 1008.6 hPa (station), 1011.6 hPa (MSL)
Press. tendency: +0.9 hPa, increasing, then steady
Clouds
------
Total coverage: 1/8, base of lowest: 600 to 1000 m
Low/middle layer: 4/8
Low clouds: cumulus and stratocumulus (multilevel)
Middle clouds: altocumulus translucidous (mostly transparent)
High clouds: cirrus spissatus (dense in patches)
Cloud layer 1: 1/8, cumulus (Cu), 690 m
Cloud layer 2: 4/8, stratocumulus (Sc), 1200 m

Do prezentacji i dekodowania komunikatów można zastosować opcję Selective messages viever programu JVComm32. W
tym oknie można również przeglądać odebrane informacje NAVTEX.

7.Literatura, źródła informacji w internecie

Podstawowym źródłem informacji o stacjach nadawczych, częstotliwościach, rodzajach transmisji i czasach nadawania
jest oczywiście The British Admirality List of Radio Signals (VOLUME 3, PART 1, NP 283(1)). Należy pamiętać, by spis
sygnałów był uaktualniony w oparciu o Notices to Mariners. Wynika to z faktu zmiany planów nadawania oraz
częstotliwości nadawania. Przykładem mogą być zmiany dokonane w czerwcu 2004 w planie nadawania stacji w
Northwood w Wielkiej Brytani (Fleet weather and oceanographic centre Northwood). Serwis został całkowicie
przebudowany. Zmiany zostały zamieszczone w nr 26 Notices to Mariners z 24.06.2004.

Spis dostępnych na świecie nadajników komunikatów HF-Fax wraz z planami nadawania umieszczono również na
wspominanej już stronie amerykańskiego National Weather Service (Worldwide Marine Radiofacsimile Broadcast
Schedules:
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf). Dla Europy najważniejsze serwisy przygotowywane są przez DWD i
emitowane z Pinnebergu niedaleko Hamburga
DWD Pinneberg, RTTY:
http://www.dwd.de/de/wir/Geschaeftsfelder/Seeschifffahrt/Sendeplaene/e_telexpln.htm
DWD Pinneberg, HF-Fax:
http://www.dwd.de/de/wir/Geschaeftsfelder/Seeschifffahrt/Sendeplaene/e_faxplan.htm
oraz Fleet weather and oceanographic centre Northwood
( http://www.users.zetnet.co.uk/tempusfugit/marine/fwoc.htm),
nadawany przez Admiralicję.

Oprócz wymienionych stacji, mapy faksymilowe nadawane są min z Moskwy (również dla Bałtyku), Murmańska (sytuacja
lodowa, obserwowane pozycje gór lodowych), Skamlebaek (Dania, komunikaty o sytuacji lodowej w Arktyce) i Rzymu.

Opisaną w artykule metodą można wzbogacić dostępne na jachcie źródła prognoz o sprawdzoną technologię stosowaną w
żegludze profesjonalnej od dziesięcioleci.

Oczywiście w przypadku żeglugi po Bałtyku czy Adriatyku dostępnych jest wiele innych komunikatów nadawanych przez
radiostacji brzegowe na morskich częstotliwościach VHF lub np. serwis DWD nadawany min na falach długich (177kHz)
przez DeutschlandRadio Berlin. Jednak żeglując w bardziej odległe rejony świata jedyną możliwością odbioru prognoz,
oprócz opisanej techniki, jest terminal satelitarnego systemu IMMARSAT. Ta technologia jednak, przede wszystkim ze
względu na cenę, jest jeszcze mało dostępna dla żeglarzy amatorów.

Maciek Sobolewski

Instalacje:








