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Podręcznik do analizy zjawisk pogodowych 

 

I. Wprowadzenie  

Najważniejszą funkcja rezultatu będzie opracowanie, gromadzenie, przygotowanie i 

interpretacja schematów podstawowych danych pogodowych z winnic takich jak: temperatura, 

ciśnienie, wilgotność, opady, prędkość wiatru oraz dodatkowych, niezbędnych do opracowania „modeli 

chorobowy” takich jak: czujnik zwilżenia liścia lub/i temperatury liścia, czujnik wilgotności gleby etc.  

 

W ramach rezultatu powstanie: 

 Podręcznik do analizy zjawisk pogodowych w winnicy  

 Mobilna aplikacja wraz z modelami chorobowymi 

 

II. Podręcznik do analizy zjawisk pogodowych w winnicy 

Podręcznik został opracowany przy udziale Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz 

Uniwersytetu w Brnie, które specjalizują się w jednostkach chorobowych winorośli oraz w nanoszeniu 

modeli chorobowych na cykl pogodowy oraz najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce - Prof. 

dr hab. Stanisław Mazur, dr hab. Jacek Nawrocki oraz podczas konsultacji z dr Januszem Mazurkiem. 

 

III. Mobilna aplikacja wraz z modelami chorobowymi 

Mobilna aplikacja funkcjonalnościom takim jak:  

 możliwości określaniu zasadności i terminów przeprowadzenia oprysków winorośli spójnych 

z przepisami/wymaganiami ochrony integrowanej, które zostały wprowadzone w Polsce w 

roku 2014 i dostosowane do norm europejskich, 

 prognozowaniu możliwości rozprzestrzenienia się chorób w winnicy zależnych od pogody i 

sugerowaniu zabiegów interwencyjnych na bardzo wczesnym etapie rozwoju ewentualnej 

choroby,  

 alarmowaniu przewidywanych drastycznych spadków temperatury powietrza, aby 

winogrodnik mógł w porę zareagować i użyć środków zapobiegawczych (np. zraszacze) 
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 umożliwieniu interwencji z wyprzedzeniem, co pozwoli uchronić dużą część zbiorów 

narażoną dotychczas na choroby, pasożyty, przymrozki etc., 

 wpływanie pozytywnie na poprawę ekologii (dzięki stosowaniu co najwyżej niezbędnych 

oprysków zapobiegawczych, bez stosowania „ciężkiej” chemii obciążającej środowisko).  
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Aplikacja została poprzedzona analizą platform programistycznych dla urządzeń elektronicznych, 

umożliwiającej stworzenie interaktywnej stacji pogodowej 

 

Założeniem projektu budowy interaktywnej stacji pogodowej, umożliwiającej  wczesne wykrywanie 

zagrożeń chorób winorośli były następujące aspekty: 

- łatwość dostępu do aplikacji układów elektronicznych ze względu na krótki czas realizacji zadania 

- możliwość wizualizacji na mobilnych urządzeniach komunikacyjnych  
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- stosunkowo łatwy dostęp do komponentów urządzenia 

- aspekt ekonomiczny – finalna  cena urządzenia 

 

Arduino – to platforma programistyczna oparta na projekcie Open Hardware przeznaczonym dla 

mikrokontrolerów jednoukładowych. Typowa płyta Arduino zawiera mikrokontroler, cyfrowe i analogowe 

linie wejścia/wyjścia oraz interfejs UART lub USB dla połączeń z komputerem-hostem. Poprzez UART 

lub USB możliwe jest wgranie programu lud testowanie interaktywne układu.  

Język programowania Arduino oparty jest zasadniczo na języku C/C++. Możliwe również jest 

programowanie interfejsu w kilkunastu innych językach programowania m.in.  Javie, ActionScript, 

C/C++, C#, Perl, VBScript. 

 

Jedną z największych zalet platformy Arduino jest własne, darmowe środowisko z niezliczoną ilością 

bibliotek, przykładów, tutoriali do obsługi różnego rodzaju urządzeń zewnętrznych.   

Wielorakość dostępnych wersji jednostek centralnych Arduino umożliwia elastyczny ich dobór do 

aplikacji. Na rynku dostępne są takie kontrolery jak  Uno, Leonardo, Mega 2560, Mega ADK, Leonardo 

Ethernet, Zero, Mikro, YunPoE i wiele innych. Każdy z nich różni się procesorem ( od 8 do 32 bitów ), 

ilością wejść / wyjść cyfrowych i analogowych, rodzajem interfejsu komunikacyjnego i sposobem 

wyprowadzenia sygnałów z obwodu drukowanego np za pomocą tzw GoldPinów.   

 

 Dla aplikacji stacji pogodowej wybrany został kontroler Mega 2560. Wersja przeznaczona do 

realizacji bardziej rozbudowanych projektów. Posiada aż 54 cyfrowe wejścia/wyjścia,  więcej pamięci 

oraz więcej interfejsów komunikacyjnych niż Arduino UNO i Leonardo. 

 

Dla modeli chorób winorośli śledzone są poniższe wielkości: 

 Ts   -  temperatura termometru suchego           [oC] 

 Tm -  temperatura termometru mokrego          [oC] 

 Tr   -  temperatura punktu rosy                            [oC] 

 RH  -  wilgotność względna powietrza                 [%] 

 LST -  napięcie na wyjściu wzmacniacza               [V] 

 LH   - wilgotność zwilżenia liścia                            [%] 

 

Trzy modele chorób: 

 mączniak zwyczajny 

 mączniak prawdziwy 

 szara pleśń 
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Docelowo oprogramowanie będzie posiadało bargrafy indeksów ryzyka tych chorób interaktywnie 

redukowanych przez użytkownika po wykonaniu zabiegu oprysku. Indeks ryzyka będzie uwzględniał 

czas od ostatniego oprysku oraz od rodzaju środka ochrony roślin – siarka, mikrobiologiczne, 

chemiczne.  

 

Link do aplikacji:  

 

 

 

 

Stacja w połączeniu z aplikacją umożliwia określenie właściwych warunków pogodowych do wykonania 

zabiegu oprysku. Są to prędkość wiatru i różnica psychrometryczna temperatur Ts-Tm  

- temperatura termometru suchego Ts 

- temperatura termometru mokrego Tm, jako pochodna wilgotności względnej. 

Program będzie posiadał kolorowy wskaźnik określający warunki do wykonania zabiegu oprysku. Kolor 

czerwony – warunki nieodpowiednie, pomarańczowy – dopuszczalne, zielony - odpowiednie  

 

Dane z stacji pogodowych rejestrowane są na serwerze. 


