
Minikurs č.1  :

Získání  PROFILU VĚTRU
 na určité časové období pro konkrétní místo

(tzv.diagram větru)

Diagram větru nám velmi dobře poslouží k vyhodnocení směru a rychlosti větru pro námi
zvolené místo. Protože se mi osvědčil jako významná složka předpovědi vlnového proudění,
myslím, že by si jej měl umět vyhotovit každý plachtař, přemýšlející o létání v dlouhé vlně za
Jeseníky (nebo kdekoliv jinde).

Takže jak na to:

Internetová adresa pro získání windgramu (diagramu větru) :

            http://www.arl.noaa.gov/ready-bin/cmet.pl?userid=1166&misc=1444

vás zavede na tuto stránku:

Zde vyplníte údaje o souřadnicích požadovaného místa.
Souřadnice vrcholu Keprníku : 50°10´15˝ s.š., 17°07´00˝ v.d.
Nutno převést na desítkovou soustavu, komu se nechce počítat, může využít následující
internetovou adresu pro převod : http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html
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Do políček v zeleném poli se  vyplní souřadnice ve stupních

kliknutím na „Entre Degrees, Minutes, Seconds“ se získají požadované souřadnice
 v desítkové soustavě (modré pole).
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Souřadnice v desítkové soustavě zapíšeme do polí Latitude-Longtitude (POZOR!!! Vkládá
se tečka, ne čárka- jinak se vám nevezmou údaje za desetinnou čárkou !!!)a potvrdí
„Continue“:

Dostanete se na stránku s výběrem meteorologických hodnot :
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Zajímá nás Windgram, zde si můžete rozkliknutím zvolit předpověď pro tři časová období,
nejkratší je samozřejmě nejpodrobnější a nemění se tak jako předpověď na delší časové
období.
Po zvolení předpovědního období se dostaneme na stránku pro vložení kódu (bezpečnostní
opatření). Vložte kód do rámečku a potvrďte („Get Windgram“):

Po chvíli se vám načte diagram větru, v němže orientujete jako v mapě dle tabulky:

A zde je již výsledný diagram:
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Výsledný diagram :

A je to! Trocha trpělivosti  a máte předpověď pro různé letové hladiny.
Abychom to měli celé, vlevo je orientační tabulka přepočtu izobarických hladin na výšky
metrické.

Doufám, že jste to pochopili a příště si vyhodnocení zkusíte sami.

Maková panenka
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