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W związku z obserwowanymi zmianami klimatu Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) podjęła
decyzję o przystąpieniu w 2010 r. do międzynarodowego porozumienia CIPM MRA. Spodziewanym
efektem tego porozumienia jest poprawa oceny parametrów klimatu poprzez poprawę wiarygodności
wyników pomiaru i związanych z nimi niepewności. Projekt JRP ENV07 MeteoMet, realizowany w ramach
Europejskiego Programu Badawczo-Rozwojowego w Dziedzinie Metrologii, jest odpowiedzią na to
wyzwanie. Projekt koncentruje się na spójności pomiarów parametrów klimatu. W artykule przedstawiono
genezę projektu, główne zagadnienia, jakim był on poświęcony oraz omówiono udział polskich instytucji
zaangażowanych w realizację projektu.
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The observed changes in climate led to the participation of the World Meteorological Organization
(WMO) in an international agreement of the CIPM MRA. The expected result of an agreement, signed
by the WMO in 2010, is to improve the assessment of climate parameters by improving the reliability of
the measurement results and associated uncertainties. The project JRP ENV07 MeteoMet, implemented
within the European Metrology Research Programme, is the answer to this challenge. The project is
focused on the measurement traceability of climate parameters. The paper presents the genesis of the
project, the main issues dedicated to the project as well as is discussed the participation of Polish
institutions involved in the project.

Wstęp
We wrześniu 2014 r. dobiegła końca realizacja jednego z największych projektów Europejskiego Programu Badawczo-Rozwojowego w Dziedzinie Metrologii
– „EMRP ENV07 Metrologia ciśnienia, temperatury, wilgotności i prędkości powietrza w atmosferze.
Metrologia dla meteorologii o akronimie MeteoMet.”
Czas na podsumowanie. W niniejszej pracy przedstawiono pokrótce genezę projektu, omówiono główne
cele i zadania, udział Polski w realizacji projektu, efekty oraz oddziaływanie na środowisko w przyszłości.

Geneza projektu

Na początku kwietnia 2010 r. Światowa Organizacja
Meteorologiczna (WMO – World Meteorological
Organization) podpisała porozumienie CIPM MRA
– „Wzajemne uznawanie wzorców, świadectw wzorcowania i świadectw pomiaru”, zobowiązując się tym
samym do zapewnienia spójności pomiarowej w me-

Logo projektu
Źródło: www.meteomet.org

teorologii z państwowymi wzorcami jednostek miar.
Natychmiastową reakcją środowiska metrologów była rekomendacja Komitetu Doradczego Termometrii
(CCT), sformułowana na XXV posiedzeniu w maju
2010 r. Komitet zalecił Krajowym Instytucjom
Metrologicznym (NMIs) nawiązanie aktywnej współpracy z instytucjami meteorologicznymi. Niezwykle
szybko po posiedzeniu CCT – w czerwcu 2010 r. na
odbywającym się w Słowenii sympozjum TEMPMEKO
2010 – Instytut Metrologii w Turynie (INRiM) przed-
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stawił propozycję projektu
„Metrologia dla meteorologii”,
zapraszając do jego realizacji szerokie grono metrologów, w tym
także pracowników INTiBS, który z kolei zaproponował wspólną
realizację projektu z GUM oraz
Uniwersytetem Wrocławskim.
Wniosek był realizowany jako projekt EMRP – JRP ENV07,
zyskując akceptację EURAMET-u,
który w dziedzinie metrologii reprezentuje Komisję Europejską.
Całkowity koszt projektu został
skalkulowany na kwotę przekraczającą 4 mln euro, przy czym
dotacja z UE wynosiła 45,6 %.
W realizacji projektu brało udział
18 europejskich instytutów metrologicznych z unijnym dofinansowaniem, a także 3 instytuty uniwersyteckie oraz kilkadziesiąt instytucji meteorologicznych bez finansowania. Polska reprezentowana była
w projekcie przez Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN (INTiBS) (founded partner),
Główny Urząd Miar (founded partner) i Zakład
Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu
Wrocławskiego (non-founded partner). Koordynatorem
projektu został Andrea Merlone z INRiM. Realizację
projektu rozpoczęto 1 października 2011 r.

Cele i zadania
Projekt koncentrował się na identyfikacji problemów pomiarowych decydujących o ocenie zmian klimatycznych, przede wszystkim dotyczących pomiarów temperatury, ciśnienia, wilgotności, prędkości
i kierunku wiatru przy powierzchni ziemi oraz w górnych warstwach atmosfery, a także odnoszących się
do wzajemnego oddziaływania mierzonych wielkości. Założeniem projektu było osiągnięcie wiarygodnych danych meteorologicznych z wyznaczonym
dla nich budżetem niepewności pomiarów oraz dokonanie interpretacji historycznych danych pomiarów temperatury [1–5]. W projekcie skupiono się przede wszystkim na kilku podstawowych w metrologii
zagadnieniach:
– zdefiniowaniu wzorców pomiarowych,
– zapewnieniu spójności pomiarowej z państwowymi wzorcami jednostek miar,

Struktura organizacyjna projektu
źródło: www.meteomet.org

–

opracowaniu procedur wzorcowania przyrządów
pomiarowych, w tym stacji pogodowych i radiosond,
– oszacowaniu niepewności pomiarów,
– ocenie poprawności pozyskiwanych danych pomiarowych,
– doskonaleniu jakości, ciągłości i spójności danych,
także w odniesieniu do danych historycznych.
Efektem końcowym projektu miało być opracowanie wspólnej europejskiej strategii, podejścia do
zagadnień metrologicznych w meteorologii poprzez
nawiązanie i zacieśnienie współpracy między środowiskiem metrologów i meteorologów, z ambitnym
planem zbudowania europejskiego centrum doskonałości dla monitorowania zmian parametrów meteorologicznych.
Projekt był podzielony na cztery zadania badawcze:
➢ WP 1: Pomiary górnych warstw atmosfery – czujniki i techniki pomiarowe,
➢ WP 2: Nowe metody pomiarowe i narzędzia do
badań parametrów klimatu,
➢ WP 3: Spójne metody pomiarowe i formularze
protokołów naziemnych obserwacji meteorologicznych,
➢ WP 4: Harmonizacja danych. Ocena miarodajności historycznych wyników pomiarów temperatury,
oraz dwa organizacyjne:
➢ WP 5: Rozpowszechnianie rezultatów projektu,
➢ WP 6: Zarządzanie i koordynacja.
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Udział polskich instytucji w realizacji projektu
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bazy danych dla obszaru całej Europy. Z zadania tego wywiązaliśmy się w sposób satysfakcjonujący.
Opracowany raport powinien pozwolić na obiektywne określenie stanu europejskich stacji meteorologicznych oraz przyczynić się do wypracowania kierunków dalszego ich rozwoju i modernizacji.
Innym istotnym zadaniem w grupie tematycznej
WP 3, realizowanym w dużym stopniu także przez
polskie instytucje, było opracowanie metod wzorcowania zintegrowanych czujników temperatury, wilgotności i ciśnienia, stosowanych w stacjach pogodowych [11, 12, 14, 15]. Warunki eksploatacyjne
czujników pogodowych różnią się znacznie od typowych warunków wzorcowania w laboratorium pomiarowym, niezbędne więc było opracowanie now ych metod i stanowisk pomiarow ych do
wzorcowania takich czujników. Metody te muszą zapewnić wiarygodne przeniesienie jednostki miary
mierzonej wielkości z wzorców najwyższej dokładności do stosowanych w praktyce meteorologicznej
czujników pomiarowych. Podczas opracowywania
propozycji metod wzorcowania i sprawdzania parametrów czujników meteorologicznych instytuty metrologiczne współpracowały z instytutami meteorologicznymi dysponującymi ogromną bazą danych
i wieloletnim doświadczeniem pomiarowym w terenie. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na opracowanie założeń optymalnej procedury wzorcowania stacji meteorologicznych, która ma być spójna dla
całego kontynentu.

Polskie instytucje zaangażowane były przede
wszystkim w realizację pakietów prac WP 2 i WP 3.
W pakiecie 2 zaplanowano prace nad uzyskaniem
nowych danych stwarzających możliwość poprawy
dokładności równań nasyconej pary wodnej w zakresie temperatury od -80 °C do +100 °C. W realizacji
tego zadania aktywnie uczestniczył Główny Urząd
Miar. Wyniki tych badań prezentowane były zarówno na konferencjach krajowych [6–12], jak i zagranicznych [7, 13–15]. W realizacji poszczególnych części zadania, obok GUM, brały udział także instytuty
metrologiczne i uniwersyteckie z Anglii, Francji oraz
Szwecji.
Grupa tematyczna WP 3 dotyczy najszerszego zakresu działań projektu, prowadzonych przez liczną
grupę partnerów – zarówno europejskie krajowe instytuty metrologiczne, jak i instytuty uniwersyteckie,
a także instytucje meteorologiczne. W skład niniejszego pakietu zadań wchodziło udoskonalenie spójnych metod pomiarowych i dokumentacji dla pomiarów temperatury, wilgotności, ciśnienia i prędkości
wiatru w pomiarach naziemnych, niezbędnych w długoterminowych badaniach meteorologicznych. Prace
koncentrowały się przede wszystkim na pomiarach
wykonywanych w stacjach pogodowych.
W pierwszym etapie realizacji tego zadania, po
nawiązaniu współpracy z Instytutem Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – PIB, strona polska opracowała bazę danych dla naszego kraju. W bazie tej znajdowały się takie informacje, jak:
– lokalizacja i właściciele stacji
pogodowej,
– stosowane czujniki (typy, modele, producenci, zakresy pracy, rozdzielczość),
– osiągana niepewność pomiaru,
– częstotliwość pomiarów,
– oprogramowanie komputerowe.
Po przedstawieniu obszernego raportu z terenu Polski, najpierw powierzono nam opracoSpotkanie członków polskiego konsorcjum MeteoMet w obserwatorium
wanie ankiety skierowanej do
Meteorologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
europejskich instytucji meteorofot. B. Wiśniewska
logicznych, a następnie podobnej

Metrologia i Probiernictwo – Biuletyn Głównego Urzędu Miar ◆ 4 (7)/2014

36

Współpraca
Ważnym dla całego projektu
zadaniem był pakiet WP 4 –
Rozpowszechnianie rezultatów
projektu. Jego podstawowym celem było nawiązanie współpracy
europejskich NMI z krajowymi
instytutami meteorologicznymi,
innymi kluczowymi organizacjami meteorologicznymi i stowarzyszeniami pokrewnymi na terenie poszczególnych krajów. Bez
nawiązania takiej współpracy same organizacje metrologiczne nie
byłyby w stanie sprostać postawionym wyzwaniom. Jednym
Uczestnicy seminarium „Problemy pomiarów w meteorologii”.
z istotnych celów projektu jest
fot. L. Lipiński
przekazanie osiągniętych wyników szerokiemu spektrum zaingów i meteorologów, dając silne argumenty do podteresowanych instytucji oraz wdrożenie ich do praktrzymywania i rozwijania nawiązanej współpracy.
tyki wypracowanych metod i systemów pomiarowych.
W ramach zaplanowanych działań rozpowszechniaIstotne jest, by wypracowane przez środowisko menia rezultatów projektu MeteoMet w czerwcu 2014 r.
trologów zasady pomiarów, zapewnienie spójności
zorganizowano seminarium Problemy pomiarów w mepomiarowej mierzonych wielkości z najwyższej doteorologii, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób
kładności wzorcami tych wielkości (wzorcami pańzwiązanych z badaniami paramentów pogody, także
stwowymi), nadzór nad wyposażeniem, wdrożone
z polskich uczelni.
zostały w europejskich instytutach meteorologicznych. W tym celu odbyło się wiele regionalnych i mięOsiągnięte efekty
dzynarodowych spotkań, seminariów, a także szkoleń dla zainteresowanych jednostek.
Podstawowym, istotnym efektem aktywności wyW Polsce środowisko metrologów realizujących
nikającej z realizacji projektu MeteoMet, jest nawiąprojekt, już na etapie przygotowania, nawiązało
zanie współpracy między środowiskami metrologów
współpracę z Zakładem Klimatologii i Ochrony
i meteorologów na różnych poziomach, poczynając
Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Włączenie
od współpracy między BIPM i WMO, poprzez współsię uniwersytetu do JRP ENV07 MeteoMet miało barpracę regionalnych organizacji działających na kilku
dzo istotne znaczenie dla realizacji projektu w Polsce.
kontynentach, a kończąc na bliskiej współpracy obu
Wrocławska uczelnia była pierwszym ogniwem w konśrodowisk w poszczególnych krajach europejskich.
taktach ze środowiskiem polskich meteorologów.
Do sterowania przebiegiem współpracy komitet CCT
Nawiązano też owocną współpracę z Instytutem
powołał grupę roboczą Environment, kierowaną przez
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w Warszakoordynatora projektu MeteoMet, Andreę Merlone.
wie. Pracownicy instytutów metrologicznych wieloKażdy pakiet zadań dostarczył wielu nowych wykrotnie uczestniczyli w spotkaniach naukowych IMGW,
ników badań naukowych, udokumentowanych w liczpowiązanych z tematyką projektu, mieli też okazję do
nych publikacjach. Dokonano przeglądu stanu stacji
przedstawienia założeń projektu MeteoMet polskim
meteorologicznych w poszczególnych krajach eurosłużbom meteorologicznym. Prace IMGW z zakresu
pejskich, a także stosowanych tam metod pomiarometrologii prezentowano na krajowym Kongresie
wych i czujników. Przeprowadzono ocenę historyczMetrologii [16, 17] oraz na międzynarodowym symnych wyników pomiarów temperatury, opracowano
pozjum TEMPMEKO 2013 w Portugalii [18].
szeroko dostępną bazę danych, wypracowano projekt
Projekt MeteoMet bez wątpienia stał się czynniprocedury wzorcowania i sprawdzania czujników mekiem konsolidującym środowisko polskich metrolo-
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teorologicznych – łącznie z budżetem niepewności
pomiaru – w warunkach laboratoryjnych i in situ
w stacjach meteorologicznych pracujących w warunkach ekstremalnych. Do tego celu zostało zbudowane mobilne stanowisko pomiarowe Eddie. Projekt zapoczątkował działania mające na celu tworzenie
nowoczesnych wzorców pomiarowych wielkości fizycznych, stosowanych do monitorowania warunków
środowiskowych i obserwacji warunków oraz zmian
klimatycznych [19].
Podsumowania osiągniętych efektów dokonano
na posiedzeniu finalnym w Brdo (Słowenia) we wrześniu 2014 r. Posiedzenie to było połączone z warsztatami International Workshop on Metrology for Meteorology
and Climate MMC 2014. W warsztatach – oprócz przedstawicieli instytucji realizujących projekt – uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących środowiska meteorologiczne z całego świata. Kolejne MMC
2016 odbędzie się w Zakopanem, jako impreza satelitarna sympozjum TEMPMEKO 2016, której organizację powierzono Polsce.
Jeszcze przed zakończeniem projekt MeteoMet
uzyskał wysoką ocenę Komitetu EMRP i Rady Naukowej, które w 2013 r. nominowały A. Merlone do nagrody EURAMET Impact Price, przyznawanej za szczególne zaangażowanie w realizacje projektów JRP lub
naukowych grantów REG. Pozytywna ocena projektu MeteoMet, a także potrzeba dalszych badań, wpłynęły na decyzję o przygotowaniach do kolejnego projektu w ramach EMRP: JRP ENV58 MeteoMet2
Metrology for Essential Climate Variables (Metrologia
kluczowych zmiennych klimatycznych), którego realizacja rozpoczęła się 1 października 2014 r.

kazały jak ważna, a wręcz niezbędna jest współpraca różnych środowisk, by przekazywane informacje
o zjawiskach pogodowych były prawdziwe, rzetelne,
jednoznaczne i obarczone jak najmniejszym błędem.
Pierwszy krok został uczyniony. W zakończonym już
projekcie MeteoMet każdy poszczególny pakiet zadań dostarczył wielu nowych wyników badań naukowych, przedstawionych w licznych publikacjach, spośród których aż w 19 współautorami są pracownicy
polskich instytucji. Omawiana problematyka badawcza wymaga wieloletniej kontynuacji, zarówno w skali europejskiej, jak i globalnej, będzie więc nadal rozwijana w ramach inicjatyw europejskich, takich jak
EMPIR czy Horyzont 2020.
Praca finansowana jest ze środków UE przeznaczonych na realizację projektu EMRP – JRP ENV07
oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w latach 2012–2014.

Efektem nie do przecenienia w przypadku projektu realizowanego na wyjątkowo szeroką skalę
jest dostęp, na równych prawach, wszystkich realizatorów do uzyskiwanych wyników badań i do ich
wykorzystania na wspólnie uzgodnionych zasadach.

[3]
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