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Bezprzewodowa stacja pogody z GPS  Wprowadzenie 

Wprowadzenie 

Bezprzewodowa stacja pogody z GPS jest wszechstronnym przyrządem wyposażonym w szereg czujników, w tym moduł GPS. Jest ona trwała 

i odporna na warunki atmosferyczne (IP-64), oraz może łączyć się bezprzewodowo przez Bluetooth z urządzeniem takim jak tablet, smartfon lub 

komputer za pomocą oprogramowania do zbierania danych PASCO (patrz www.pasco.com.pl). Oprogramowanie urządzenia umożliwia rejestrowanie 

danych również wtedy, gdy przyrząd nie jest podłączony do żadnego urządzenia zewnętrznego. Bezprzewodowa stacja pogody posiada akumulator. 
 

Stacja mierzy prędkość wiatru, kierunek wiatru, ciśnienie barometryczne, wilgotność, temperaturę otoczenia, natężenie oświetlenia, indeks UV oraz 

kierunek względem północy magnetycznej. Moduł GPS podaje szerokość geograficzną, długość, wysokość nad poziomem morza, prędkość i liczbę 

satelitów. Oprogramowanie oblicza punkt rosy, kierunek wiatru, temperaturę odczuwalną, wilgotność bezwzględną i wskaźnik Humidex. . 

Cechy 

Dołączony kabel USB o długości jednego metra posiada na jednym końcu wtyczkę typu "Micro-B", a na drugim - wtyczkę typu A. 

 

       B - Turbina 
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Otwór gwintowany na      
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Obsługa PS-3209 

 

Zalecane wyposażenie 

• Akcesoria wiatromierza (PS-3553) 

 

 

 

 

• Oprogramowanie do zbierania danych PASCO (patrz 

www.pasco.com.pl ) 
 

Obsługa 

Ładowanie baterii 

• Podłącz kabel USB: Delikatnie pociągnij osłonkę elastyczną 

w prawo, aby uzyskać dostęp do złącza USB. 

 

 

• Użyj kabla Micro USB do podłączenia portu Micro USB z tyłu 

bezprzewodowego stacji pogody do portu USB ładowarki USB 

(lub urządzenia komputerowego). Ładowanie rozpoczyna się 

automatycznie. Dioda wskazująca poziom naładowania świeci 

na biało podczas ładowania akumulatora, po czym zmienia kolor 

na zielony po zakończeniu naładowania. Obwód ładowania 

wewnątrz stacji pogody wyłącza się, gdy urządzenie jest w pełni 

naładowane. Bateria jest częściowo naładowana fabrycznie. 

Początkowy czas ładowania może wynosić trzy godziny lub 

więcej. Po wyciągnięciu kabla USB wciśnij elastyczną osłonkę 

gniazda z powrotem na miejsce. 

 

Włączanie czujnika 

Naciśnij przycisk ON/OFF. Wszystkie trzy diody LED stanu zaświecą 

się na chwilę. Jeśli bateria jest naładowana, dioda stanu baterii 

przestanie świecić. Diody stanu GPS i Bluetooth będą nadal migać na 

czerwono. Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do połączenia się 

z satelitami GPS i bezprzewodowego połączenia przez Bluetooth 

z urządzeniem komputerowym, takim jak komputer lub tablet. 

Aby wyłączyć czujnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF do 

momentu, gdy dioda stanu akumulatora zaświeci się na czerwono, 

a pozostałe diody stanu przestaną świecić. 

Sekcja pomocy 

UWAGA: Informacje na temat zbierania, wyświetlania i analizowania 

danych można znaleźć w Sekcji Pomocy SPARKvue lub PASCO 

Capstone. 

 

• W SPARKvue, kliknij przycisk HELP na dowolnym ekranie, 

w tym na ekranie głównym. 

 

• W programie PASCO Capstone, wybierz PASCO Capstone 

Help z menu Help, lub wciśnij F1. 

Połączenie bezprzewodowe z czujnikiem 

Uruchom oprogramowanie do zbierania danych PASCO (PASCO 

Capstone lub SPARKvue). 

 

PASCO Capstone: Wybierz "Hardware Setup" w palecie Narzędzia. 

Gdy oprogramowanie wykryje bezprzewodowy czujnik pogodowy, 

dioda stanu Bluetooth na czujniku zamiga na zielono. W oknie 

Hardware Setup wybierz żądany czujnik pasujący do numeru na 

obudowie czujnika (XXX-XXX). Po zakończeniu wyszukiwania, 

oprogramowanie w oknie Hardware Setup powinno wyświetlić czujnik 

pogody, czujnik pozycji GPS oraz czujnik światła. 

Elastyczna 

osłonka 

Port 

USB 

Pociągnij 
osłonkę w 
prawo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASCO  Capstone - konfiguracja sprzętu  

Wiatrowskaz 
Trzpień obrotowy 

Drążek 

Statyw 
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Bezprzewodowa stacja pogody z GPS - Obsługa 
 

SPARKvue: Na ekranie głównym wybierz ikonę "Bluetooth" u góry 

ekranu. Zostanie otwarty ekran czujników bezprzewodowych. 

 

 

 

Wybierz urządzenie o numerze odpowiadającym numerowi 

znajdującemu się na jego obudowie (XXX-XXX). Kliknij "Gotowe". 

 

Otworzy się okno czujników z listą wszystkich możliwych do 

przeprowadzenia pomiarów. 

Wybierz pomiar, aby automatycznie otworzyć ekran Graph lub 

wybierz szablon QuickStart. 

 

Informacje o diodach stanu 

Diody Bluetooth i stanu akumulatora działają, w zależności od typu 

połączenia, w następujący sposób: 

W przypadku podłączenia kabla Micro USB do portu USB: 

 

 

  

W przypadku bezprzewodowego połączenia Bluetooth: 
 

Korzystanie z czujnika pogody 

Bezprzewodowa stacja pogody jest odporna na czynniki pogodowe, 

nadaje się on więc do pomiarów zewnętrznych. Pamiętaj jednak, że 

jest ona odporna na piasek, wilgoć i deszcz, lecz nie jest 

wodoodporna (nie można jej wrzucić do wody). 

Bluetooth/GPS Stan 

Miganie na czerwono Gotowość do 

parowania 

Miganie na zielono Podłączony 

 

Bateria Stan 

Żółta Ładowanie 

Zielona  Naładowany 

 

Bluetooth/GPS Stan 

Miganie na czerwono Gotowość do 

parowania 

Miganie na zielono Podłączony 

 

Bateria Stan 

Miganie na 

czerwono 

Niski poziom 

baterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okno urządzeń bezprzewodowych SPARKvue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład: Wyświetlanie wykresu temperatury w funkcji czasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista pomiarów (widok częściowy) 
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Bezprzewodowa stacja pogody     PS-3209  

 

Przy pomiarze warunków atmosferycznych, w tym prędkości 

i kierunku wiatru, należy rozważyć zastosowanie akcesoriów 

wiatromierza PS-3553. 

 

Wskazówki dotyczące pomiarów 

Równowaga temperaturowa 

Po gwałtownej zmianie temperatury lub wilgotności powietrza czujnik 

może potrzebować kilku sekund, aby osiągnąć równowagę 

temperaturową z otoczeniem. Należy obserwować pomiary 

i odczekać, aż się ustabilizują. 

Wyrównywanie względem kierunku wiatru 

Trzymaj czujnik tak, aby wiatr wiał prosto w przód anemometru. 

Cień 

W celu dokonania dokładnych pomiarów, stacja pogody, 

a w szczególności przetworniki temperatury i wilgotności, nie 

mogą być wystawione na bezpośrednie działamie światła 

słonecznego. 

Wilgoć 

Chronić stację przed wodą. Jest ona odporna na warunki 

atmosferyczne, ale nie jest wodoszczelna. 

 

Bezprzewodowa stacja pogody 

Pomiary podstawowe 

Podstawowe pomiary to: prędkość wiatru, temperatura, wilgotność 

względna i ciśnienie barometryczne. 

Prędkość wiatru 

Czujnik określa prędkość wiatru na podstawie prędkości obrotowej 

anemometru (turbiny wiatrowej). Zakłada się, że powietrze przepływa 

przez turbinę na wprost. Aby można było dokonać dokładnego 

pomiaru, prędkość wiatru musi wynosić co najmniej 0,5 m/s. Prędkość 

wiatru mierzona jest w jednostkach m/s, cm/s, mm/min, km/h, mph 

(mile na godzinę), węzły i ft/s (stopy na sekundę). 

OSTROŻNIE: Nie próbuj mierzyć szybkich wiatrów, takich jak wiatr 

z dmuchaw do liści lub silne zawieje. Grozi to uszkodzeniem czujnika.  

Temperatura 

Temperatura jest mierzona za pomocą termistorowego przetwornika 

temperatury. Aby przetwornik działał dokładnie, musi on znajdować się 

w cieniu. Temperatura jest mierzona w skalach Celsjusza, Fahrenheita 

i Kelvina. 

Wilgotność względna 

Wilgotność względna jest mierzona za pomocą przetwornika 

wilgotności. Aby działać dokładnie, przetwornik musi znajdować się 

w cieniu i w temperaturze powietrza. Wilgotność względna jest 

podawana w procentach jako stosunek ciśnienia częściowego pary 

wodnej do ciśnienia pary nasyconej. Wilgotność względna jest 

podawana jako "%". 

Ciśnienie barometryczne 

Ciśnienie barometryczne jest mierzone za pomocą przetwornika 

ciśnienia w "oknie" czujnika. Podane ciśnienie barometryczne jest 

rzeczywistym ciśnieniem powietrza, a nie ciśnieniem 

skorygowanym względem wysokości n.p.m. Ciśnienie 

barometryczne jest mierzone w jednostkach kPa (domyślnie), psi, 

N/m2, atm, torr, hPa, inHg, mmHg, mbar, Pa i inH2O 

Pomiary wtórne 

Każdy pomiar wtórny stanowi obliczenie oparte na jednym lub kilku 

pomiarach pierwotnych. 

Wilgotność bezwzględna 

Wilgotność bezwzględna (lub gęstość pary wodnej) jest miarą masy 

pary wodnej obecnej w danej objętości. Jest ona podawana 
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Bezprzewodowa stacja pogody z GPS  Bezprzewodowy czujnik GPS 
 

w g/m3. Czujnik oblicza wilgotność bezwzględną według 

wzoru:  

gdzie T to temperatura powietrza otoczenia w °C, a e to ciśnienie 

pary wodnej w kPa. 

 

Wilgotność bezwzględna  
-1---3---.-2---4---------R----H---  

exp ----1--7---.-4---2---T----- 

Ciśnienie skorygowane według wysokości n.p.m. 

T + 273.15  T + 239.7 

Typowa stacja meteorologiczna nie podaje rzeczywistego 

gdzie RH jest wilgotnością względną (jako procent), a T jest 

temperaturą w °C. 

Punkt rosy 

Punkt rosy to temperatura, do której powietrze musi być schłodzone 

przy stałym ciśnieniu, aby para wodna mogła się skroplić. Punkt rosy 

jest podawany jako temperatura na skali Celsjusza i Fahrenheita. 

Czujnik oblicza punkt rosy (w °C) według wzoru:  

zmierzonego ciśnienia barometrycznego. Podaje ona raczej wartość 

"skorygowaną względem wysokości nad poziomem morza". Aby 

obliczyć ciśnienie skorygowane według wysokości n.p.m. (w mbar) 

należy użyć następującego wzoru: 

[Ciśnienie barometryczne (mbar)]+1013*(1-exp(-h/7000)) 

gdzie h jest wysokością n.p.m. czujnika w metrach. Aby obliczenie to 

zostało wykonane automatycznie, wprowadź je do kalkulatora 

w oprogramowaniu do zbierania danych. 
 

Bezprzewodowy czujnik GPS 

Bezprzewodowy czujnik GPS wykorzystuje sygnały odbierane z

Punkt rosy =  
globalnego systemu pozycjonowania (GPS) w celu określenia

szerokości geograficznej, długości geograficznej, wysokości nad 

poziomem morza i prędkości poziomej w dowolnym miejscu na ziemi. 

Używaj go samodzielnie lub w połączeniu z 

W tym wzorze,  SatVP= 6.11107.75  T  237.7 + T
  to innymi czujnikami do celu wykonywania eksperymentów zewnętrznych 

z zakresu nauk doświadczalnych, fizyki i innych dziedzin. 

ciśnienie nasycenia pary wodnej, RH to wilgotność względna 

(w procentach), a T to temperatura w oC. 

Temperatura odczuwalna 

Temperatura odczuwalna (lub indeks temperatury odczuwalnej) 

określa łączny efekt termiczny temperatury i prędkości wiatru. Jest 

ona podawana jako temperatura pozorna na skali Celsjusza i 

Fahrenheita. Czujnik oblicza temperaturę odczuwalną (w °F) według 

wzoru: 

Dane z bezprzewodowego czujnika GPS są przekazywane przez 

Bluetooth do oprogramowania do zbierania danych PASCO na 

urządzeniu komputerowym, takim jak laptop lub tablet. 

Teoria działania 

Aby określić swoją pozycję, 

czujnik musi odbierać dane z 

co najmniej trzech satelitów. 

Temp. odczuwalna (°F) = 35.74 + 0.6215T – 35.75V
0.16

 + 0.4275T0.16
 Po pierwszym włączeniu 

czujnika, przeszukuje on niebo 

w poszukiwaniu dostępnych 

satelit. Proces ten trwa 

zazwyczaj od 30 sekund do 

gdzie T to temperatura powietrza (w °F), a V to prędkość wiatru 

(w milach na godzinę). 

 

Temperatura odczuwalna jest definiowana dla temperatur poniżej 

50°F i prędkości wiatru powyżej 3 mil na godzinę; poza tymi 

granicami, czujnik podaje wartość równą temperaturze powietrza. 

Wskaźnik obciążenia cieplnego (Humidex) 

Wskaźnik obciążenia cieplnego (Humidex) oznacza łączny wpływ temperatury 

i wilgotności. Jest on podawany jako temperatura pozorna na skali Celsjusza 

i Fahrenheita. Czujnik oblicza Humidex (w °C) według wzoru: 

2 minut. Po odnalezieniu 

satelitów, czujnik aktywnie je 

śledzi,  korzystając też z nowych 

w miarę ich odnajdywania. 

Bezprzewodowy czujnik GPS 

działa najlepiej w miejscach 

niezadaszonych, z wyraźnym 

widokiem na niebo. 
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Bezprzewodowy czujnik światła 

 

Ustawienie czujnika 

Orientacja i pozycjonowanie 

Ważne jest, aby poprawnie ustawić czujnik tak, aby odbierał on 

sygnały z satelitów znajdujących nad nim się, szczególnie w trybie 

wyszukiwania wstępnego (gdy miga dioda stanu GPS). 

Antena odbiera sygnały przez górną część czujnika. Antena znajduje 

się nad prostokątnym okienkiem, w którym znajdują się czujniki 

temperatury, ciśnienia i wilgotności. Czujnik należy trzymać górną 

stroną ku górze, mniej więcej poziomo, z czołem urządzenia 

skierowanym ku niebu. Nie należy zakrywać obszaru anteny. 

Tryby pracy 

Kolor diody stanu GPS wskazuje, czy czujnik jest gotowy do 

wykonania pomiarów, czy też nie. Po pierwszym włączeniu 

urządzenia, czujnik przechodzi w "tryb wyszukiwania", w którym 

przeszukuje niebo w poszukiwaniu dostępnych satelitów. Tryb 

wyszukiwania wstępnego trwa zazwyczaj od 30 sekund do 2 minut. 

W trybie wyszukiwania, dioda miga na czerwono. 

Gdy czujnik aktywnie śledzi trzy lub więcej satelitów, dioda miga na 

zielono. 

 

Jeśli bezprzewodowy czujnik GPS jest wyłączony w oprogramowaniu 

do gromadzenia danych, lub wystąpił problem sprzętowy, dioda 

stanu GPS nie świeci w ogóle. 

 

Jeśli czujnik nie może odnaleźć co najmniej trzech satelitów, 

przechodzi w tryb utraconego sygnału GPS. W trybie tym w dalszym 

ciągu będzie on zgłaszał swoje ostatnie wskazania pozycji. Należy 

stosować te nieaktualne dane z ostrożnością; będą one błędne 

w przypadku przesunięcia czujnika od ostatniego prawidłowego 

pomiaru. W trybie utraconego sygnału GPS, dioda stanu miga na 

czerwono, a czujnik będzie dalej wyszukiwał dostępne satelity. 

Bezprzewodowy czujnik światła 

Bezprzewodowy czujnik światła mierzy natężenie oświetlenia 

(w luksach lub lumenach na metr kwadratowy) oraz indeks UV (UVI). 

Aby uzyskać największą dokładność, należy upewnić się, że białe 

kółko u góry czujnika jest czyste i suche. 
 

Kompas bezprzewodowy 

Bezprzewodowy kompas mierzy kierunek względem północy 

magnetycznej w stopniach i radianach. 

Kierunek wiatru (względem północy magnetycznej) 

Bezprzewodowy kompas, po połączeniu akcesoriów wiatromierza 

PS-3553, podaje kierunek wiatru. 

 

Kierunek wiatru (geograficzny) 

Współrzędne z bezprzewodowego czujnika GPS, w połączeniu 

z deklinacją/zmiennością dla lokalizacji czujnika, pozwalają obliczyć 

skorygowany kierunek wiatru. 

Żywotność baterii 

Żywotność baterii 

Żywotność baterii jest bardzo ważna dla zapewnienia prostoty 

i komfortu użytkowania, dlatego wszystkie produkty bezprzewodowe 

firmy PASCO zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej żywotności 

baterii. Na przykład, czujnik wyłącza się po kilku minutach 

bezczynności w celu oszczędności energii. 
 

Żywotność baterii pomiędzy ładowaniami czujnika pogodowego 

wynosi od dwóch dni do ponad tygodnia, w zależności od aktywnych 

czujników i częstotliwości próbkowania. 

 

Jeśli dioda stanu baterii miga na czerwono, podłącz urządzenie do 

ładowarki USB lub do portu USB. 

Maksymalizacja żywotności baterii 

Jednym z czynników wpływających na żywotność baterii jest 

temperatura przechowywania. Dlatego należy unikać przechowywania 

czujnika w bardzo zimnym lub bardzo gorącym środowisku. 

 

Jeśli akumulator z, należy skontaktować się z pomocą 

techniczną PASCO. 

Elementy wymienne 

Turbina wiatrowa czujnika może zostać zamieniona na 

anemometr PS-9879. Skontaktuj się z Działem Wsparcia 

Technicznego, aby uzyskać informacje na temat możliwych 

elementów zamiennych. 
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 Bezprzewodowa stacja pogody z GPS  Wsparcie techniczne 

Wsparcie techniczne 

Aby uzyskać pomoc w sprawie dowolnych produktów PASCO, prosimy 

o kontakt z firmą PASCO w USA lub dystrybutorem w Polsce. 

Adres:              PASCO scientific 

10101 Foothills Blvd. 

Roseville, CA 95747-7100 

Telefon: 916-462-8384 (międzynarodowy) 

800-772-8700 (USA) 

Email: techsupp@pasco.com 

Web: www.pasco.com/support 
 

Dystrybutor PASCO w Polsce: 

IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. 

ul. Arkuszowa 190,  01-934 Warszawa 

tel. + 48 606 850 155, T  +48 22 752 27 88 – 96 wew. 109 

www.pasco.com.pl;  pasco@irs.com.pl 

 

Profesjonalną i odpowiedzialną współpracą z nauczycielami 

wspieramy rozwój uczniów i studentów w współczesnym świecie 

 

Ograniczona gwarancja 

Opis gwarancji produktu znajduje się w katalogu PASCO. 

Prawa autorskie 

Niniejsza instrukcja PASCO jest chroniona prawami autorskimi; wszelkie prawa zastrzeżone. 

Zezwala się instytucjom edukacyjnym typu non-profit na powielanie dowolnych części niniejszej 

instrukcji, pod warunkiem wykorzystania jej wyłącznie we własnych laboratoriach i salach 

lekcyjnych, oraz niesprzedawania. Powielanie w innych okolicznościach, bez pisemnej zgody firmy 

PASCO, jest zabronione. Wer.: 12/17 

Znaki towarowe 

PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT i SPARKvue są znakami towarowymi 

lub zastrzeżonymi znakami towarowymi PASCO scientific, w Stanach Zjednoczonych i/lub 

w innych krajach. Wszelkie inne marki, produkty lub nazwy usług są lub mogą być znakami 

towarowymi lub znakami usługowymi i są używane do identyfikacji produktów lub usług ich 

odpowiednich właścicieli. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.pasco.com/legal. 

Instrukcje dotyczące utylizacji produktów po zakończeniu cyklu życia: 

Przedmiotowy produkt elektroniczny podlega przepisom dotyczącym utylizacji i recyklingu, które 

mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Państwa obowiązkiem jest poddanie sprzętu 

elektronicznego recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony 

środowiska, aby zapewnić, że zostanie on poddany odzyskowi surowcowemu w sposób, który 

chroni zdrowie ludzkie i środowisko. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać zużyty sprzęt do 

recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym punktem odbioru odpadów lub ze sprzedawcą. 

Symbol WEEE Unii Europejskiej (Waste Electronic and Electrical 

Equipment) (przedstawiony po prawej) na produkcie lub jego 

opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być wyrzucany do 

standardowego pojemnika na odpady. 

Instrukcja dotycząca utylizacji baterii: 

Baterie zawierają substancje chemiczne, których uwolnienie może mieć wpływ na środowisko 

i zdrowie ludzkie. Baterie powinny być zbierane oddzielnie w celu recyklingu i poddawane 

recyklingowi w lokalnym zakładzie utylizacji materiałów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami 

krajowymi i regionalnymi. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać zużytą baterię do recyklingu, 

należy skontaktować się z lokalnym punktem odbioru odpadów lub z dystrybutorem produktów. 

Akumulator litowo-polimerowy (Li-Poly) zastosowany w tym 

produkcie jest oznaczony międzynarodowymi symbolami 

wskazującymi na konieczność selektywnej zbiórki i recyklingu. 
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