Grootegast
Weerstation
GROOTEGAST - Afgelopen jaar weersatellietontvanger aangeschaft
was een druk jaar voor Weersta- en bijbehorende profi-antennes
tion Grootegast.Installatie van een werden geplaatst. Ook moest er
eigen onweer en bliksemdetectie, een nieuwe server ingericht wortoetreding als dataleveranciervan den. Ook dit is weer een uniek
zowel meteo-Consult alsook het systeem, aangezien hier landelijk
KNMI. Diverse media die hier maar een tiental stations mee
over schrevenen enkele interviews. werken. Op die manier kunnen
Een één en ander resulteerdein de NOAA weersatellietenworden
dat de internetsite van dit sta- ontvangen.NOAA staatvoor: Nation inmiddels tot de best bekeken tional Oceanic and AtmosPheric
Ameamateurweersite van Noord-Ne- Administration, dit zijn de "Sinds
derland behoort. Dagen als met rikaanse weersatellieten.
een weeralarm kan de server de eind november kunnen we dus
bezoekersaantallenamper bijhou- zelf de satellietbeeldenontvangen.
den. Inmiddels bestaat het station We hebben de mogelijkheid om
per 1 decembervijf jaar. Maar na heel veel verschillende beelden te
aL dezesuccessenis dat geen reden tonen op onze site, maar daarvoor
voor weeramateur Wisse van der is nu eerst een selectie gemaakt'
"Wij
Tevens helpt dit ons om de regiVelde om het hierbij te laten:
willen steedsopnieuw insPelen oP onale verwachting nog beter oP te
de toenemende vraag naar het fe- stellen. Het is zelfs mogelijk voor
nomeen weer en alles wat daarbij bezoekersvan de site om een behoort. Daarom vinden wij het niet paalde afbeelding uit het verleden
meer dan logische keuze om daar- óp te vragen. De getoonde beelden
bij ook onze geheel eigen satelliet- zien er prachtig uit met heel veel
data aan te bieden. Daar komt bij detail. We kunnen zelfs beelden
dat een heleboel weerstations vaak onwangen van Noord-Afrika tot
wij verkrijgbare data van internet aan de poolcirkel. Natuurlijk is
gebruiken. Dan ga je ongemerkt dit wel afhankelijk van de richting
toch veel op elkaar lijken. Wij wil- en overkomst van de satelliet."
Voor de nieuwe satellietPagina:
len uniekblijven".
Na eigen onweer en bliksemdetec- www.weerstation-grootegast.nl en
tie dus ook eigen satellietbeelden. kies in het menu'Satellietbeelden".
Hiervoor werd een professionele (Eigen foto)

