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Modele analogowe przypominają nieco 
klasyczny zegar. Każda z mierzonych war-
tości prezentowana jest z wykorzystaniem 
oddzielnej odpowiednio wyskalowanej 
tarczy, na której aktualną wartość odczy-
tuje się dzięki wskazówce. Taka analogo-
wa stacja składa się zwykle z termome-
tru, barometru oraz higrometru, a więc po-
zwala na podanie aktualnej wartości od-
powiednio: temperatury, ciśnienia i wil-
gotności. Analogowe stacje pogody czę-
sto wiesza się na ścianie w pomieszcze-
niu, co nie pozwala dowiedzieć się cho-
ciażby, jaka temperatura i wilgotność pa-
nują jednocześnie na dworze. Oprócz te-
go urządzenia te umożliwiają zwykle pre-
zentację aktualnej godziny.

Marki rekomendowane

Modele zalecane str. 18

Modele elektroniczne to urządzenia wy-
posażone w ekran LCD (monochroma-
tyczny lub kolorowy) i wykorzystują-
ce najczęściej oddzielne moduły z czuj-
nikami, które umieszcza się wewnątrz 
i na zewnątrz mieszkania. Dane doty-
czące zmierzonych wartości przesyła-
ne są bezprzewodowo do stacji, która 
znajduje się w pomieszczeniu. Niektó-
re stacje mogą współpracować z więcej 
niż jednym czujnikiem jednocześnie. Mo-
dele elektroniczne, oprócz wyświetlania 
zmierzonych wartości na ekranie urzą-
dzenia, mogą wykorzystywać różnorod-
ne ikonki i symbole graficzne, aby jesz-
cze lepiej zobrazować prognozowane 
warunki atmosferyczne.

Marki rekomendowane

Modele zalecane str. 18

Analiza danych zgromadzonych za pomocą 
stacji pogody, a więc związanych z panują-
cymi warunkami atmosferycznymi, to nie tyl-
ko interesujące zajęcie dla miłośników mete-
orologii, ale też cenne źródło niezwykle przy-
datnych informacji pogodowych, i to bez ko-
nieczności zerkania do środków masowego 
przekazu. Monitorowanie i prognozowanie 
pogody okazuje się bardzo przydatne w ży-
ciu codziennym. Dzięki niemu z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem można określić, oczy-
wiście z pewnym prawdopodobieństwem, 
jakie warunki atmosferyczne będą panowały 
na interesującym nas obszarze nawet przez 
kilka najbliższych dni. Prognozowanie pogo-

dy pomoże osobom wychodzącym na dłuż-
szy spacer odpowiednio dostosować ubra-
nie do panujących na dworze warunków. 
Wartości zmierzone przez stację pogodo-
wą mogą okazać się też cenną wskazówką 
dla osób wrażliwych na zmieniające się wa-
runki pogodowe. Niekorzystne mogą okazać 
się na przykład gwałtowne zmiany ciśnienia.  
Stacje pogody to urządzenia może nie tak 
popularne jak smartfony czy tablety, ale za 
to bardzo funkcjonalne i bardzo przydatne. 
Modele elektroniczne mogą współpracować 
z wieloma różnorodnymi czujnikami. Pozwa-
lają one na znacznie więcej niż tylko na po-
miar podstawowych parametrów związa-
nych z prognozowaniem pogody, takich jak 
temperatura, ciśnienie czy wilgotność powie-
trza. Niektóre urządzenia mogą mierzyć nawet 
poziom dwutlenku węgla w pomieszczeniu. 
W tym wydaniu omawiamy najpopularniej-
sze funkcje i rozwiązania techniczne dostępne 
w stacjach pogody, głównie tych elektronicz-
nych. Na łamach „InfoProduktu” znajdą Pań-
stwo również przegląd wybranych modeli stacji 
pogody, jakie obecnie są dostępne na rynku.

Łukasz Sowiński
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DAVIS INSTRUMENTS
Oferta firmy Davis Instruments obejmuje nie 
tylko zaawansowane i profesjonalne sta-
cje pogodowe, ale także systemy moni-
toringu samochodowego, a nawet sprzęt 
dla żeglarzy i wędkarzy. Siedziba firmy 
znajduje się w USA w Hayward, w sta-
nie California.

FISHER WETTER
Mark należąca do niemieckiej spółki Feinge-
rätebau K. Fischer GmbH z siedzibą w Dre-
bach. W jej ofercie znajdziemy m.in. analo-
gowe barometry i higrometry. W produk-
cji swojego sprzętu wykorzystuje ponad 
70-letnie doświadczenie w branży. Prak-
tycznie wszystkie elementy składowe koń-
cowego produktu są wytwarzane i monto-
wane na miejscu, w niemieckiej placówce.

OREGON SCIENTIFIC
Marka oferująca zaawansowane tech-

nicznie stacje pogodowe, systemy mo-
nitoringu, a także sprzęt fitness. Zosta-
ła założona w 1989 r. w Portland w Sta-
nach Zjednoczonych. W 1997 r. stała się 
spółką zależną firmy IDT International Li-
mited (Integrated Display Technology), 
która swoją siedzibę ma w Hongkon-
gu. Sprzęt marki Oregon Scientific do-
stępny jest w ponad 35 krajach na ca-
łym świecie.

TFA
Firma TFA została założona w 1964 r. 
w Kreuzwertheim nad Menem przez He-
inza Dostmanna. TFA to skrót od Tech-
nische Fabrik für Armaturen. Początko-
wo firma trudniła się produkcją termo-
metrów analogowych. Pierwszy model 
elektroniczny powstał w 1984 r. Obec-
nie TFA jest jednym z wiodących przed-
siębiorstw w branży urządzeń pomiaro-
wych. Oferuje m.in. analogowe i cyfro-
we stacje pogody.
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Niemiecka marka systemu zdalnego mo-
nitorowania warunków atmosferycznych, 
jak i parametrów związanych z komfortem 
i bezpieczeństwem w gospodarstwie do-
mowym, a także w firmach i instytucjach. 
Głównym elementem systemu Mobile Alerts 
jest jednostka centralna MA 10001, która 
współpracuje z bezprzewodowymi modu-
łami i czujnikami, a także urządzeniami mo-
bilnymi (na które przesyłane są dane po-
miarowe z czujników oraz wartości alar-
mowe). Największym atutem systemu jest 
prosta i intuicyjna instalacja oraz wygod-
na obsługa. Dystrybutorem urządzeń Mo-
bile Alerts w Polsce jest firma Better Pro-
duct Sp. z o.o.

Francuska firma założona w 2011 r. przez 
Freda Pottera i Jean-Pierre’a Dumolarda. Rok 
później wprowadziła na rynek swoje pierw-

sze urządzenie – elektroniczną stację pogo-
dy. Również w 2012 r. powstała zależna spół-
ka w Stanach Zjednoczonych. Firma systema-
tycznie powiększa i udoskonala ofertę urzą-
dzeń, opracowując również innowacyjne apli-
kacje mobilne i internetowe. Obecnie, oprócz 
modułu stacji pogody, w asortymencie Netat-

mo dostępne są dodatkowe czujniki 
z nim współpracujące (np. deszczu 
i wiatru), a także m.in. miernik pro-
mieniowania UV, kamera i czujniki 
do monitoringu wizyjnego oraz ter-
mostat. Urządzenia Netatmo doce-
niane są zarówno przez użytkow-
ników, jak i fachowców z branży 
elektroniki użytkowej. Od stycznia 
2016 r. wyłącznym dystrybutorem 
marki Netatmo w Polsce jest Horn 
Distribution SA.

Założona w Niemczech przez Petera Lep-
pera w 1987 r. firma 
TechniSat jest dziś jed-
nym z czołowych eu-
ropejskich producen-
tów urządzeń do od-
bioru telewizji sate-
litarnej, a  także te-
lewizorów i  radio-
odbiorników (głów-
nie modeli z DAB+). 
W swojej ofercie ma 
również stacje po-
gody. Jej główna siedziba ulokowana 
jest w niemieckim mieście Daun, z kolei 
w Dreźnie mieści się centrum badawcze. 
Większość fabryk firmy znajduje się na 
terenie Niemiec. Swój zakład produkcyj-

ny TechniSat ma także w Polsce, w Sie-
mianicach. Firma działa intensywnie nie 
tylko na polu rozwiązań konsumenckich, 
ale także profesjonalnych. W 2015 r. za-

prezentowała na targach IFA w Berlinie 
swój pierwszy telewizor smart TV Ul-
tra HD. Rok później podczas tych ber-
lińskich targów ogłoszono rebranding 
marki TechniSat.

Hama jest jedną z czołowych firm w zakresie 
produkcji i dystrybucji akcesoriów foto, wideo, 
audio, telekomunikacyjnych i multimedialnych. 
Działania centrali wspierane są przez licz-
ne filie oraz partnerów handlowych rozloko-
wanych po całej Europie. Polski oddział firmy 
otwarto w 2000 r. Dzięki poświęceniu i wiel-
kiemu zaangażowaniu swoich pracowników, 
Hama rozrosła się, zmieniając swój profil z ma-
łej, zatrudniającej kilka osób firmy, w solidne 
przedsiębiorstwo z dużymi perspektywami na 
przyszłość. Hama Polska ma w swojej aktual-
nej ofercie potężne portfolio rozmaitych pro-
duktów, a wśród nich sprzęt kilku marek własnych – All Out, Baggymax, Cooca-
zoo, Step by Step, Avinity, Xavax oraz Hama est. 1923.

Marka Meteo oferuje szeroki asortyment domowych 
stacji pogodowych. Znajdziemy wśród nich zarów-
no proste modele z zegarem i hi-
grometrem, jaki i zaawansowane 
urządzenia z wyświetlaczami mo-
nochromatycznymi lub kolorowy-
mi. W ofercie dostępne są także 
stacje współpracujące z urządze-
niami mobilnymi i kilkoma czujni-
kami zewnętrznymi jednocześnie, 
dostarczające szczegółowych in-
formacji na temat aktualnych i pro-
gnozowanych warunków atmos-
ferycznych. Sprzęt marki Meteo 

znajduje się w ofercie przedsiębiorstwa handlo-
wo-usługowego Metrex z Poznania.

Renkforce jest wiodą-
cym producentem do-
brej jakości, inno-
wacyjnych urzą-
dzeń służących 

udoskonaleniu życia w domu. Produkty tej 
marki dostosowywane są do konkretnych 
potrzeb użytkowników. Renkforce wprowa-
dza najnowsze rozwiązania techniczne od 
2011 r. i  jednocześnie oferuje swoje pro-
dukty w  konkurencyjnej cenie rynkowej. 
Dzięki doskonałemu poziomowi obsługi, 
bardzo dobrej jakości urządzeń oraz inno-
wacyjności, Renkforce może rywalizować 
z uznanymi markami. W ofercie znajdziemy 

nie tylko stacje pogody, ale również m.in. sprzęt 
audio, oświetlenie i akcesoria komputerowe.

fi rmy HAMA

HAMA EWS-380 HAMA 8SLSWS HAMA EWS-840

Zaplanuj dzień ze
stacjami pogodowymi

www.hama.com
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Wybór stacji pogody to, wbrew pozorom, 
nie tak proste zadanie. Na rynku dostępnych 
jest wiele różnorodnych modeli, mierzących 
od kilku do kilkunastu różnych parametrów. 
Wśród stacji pogody znajdzie się nawet coś 
dla leniwych „meteorologów”. Mamy tu na 
myśli modele, które prognozę na kilka nad-
chodzących dni pobierają z Internetu.
PYTANIE 1
Analogowa czy elektroniczna
stacja pogody?
Wszystko zależy od potrzeb i wymagań 
użytkownika. Modele analogowe nie wy-
korzystują czujników zewnętrznych. Umoż-
liwiają jedynie bieżący pomiar temperatu-
ry, wilgotności oraz ciśnienia (bez wskazy-
wania wartości minimalnych i maksymal-
nych, jakie zostały zmierzone). Zwykle in-
staluje się je w pomieszczeniu, a nie na ze-
wnątrz. Jedynym „uniwersalnym” parame-
trem, związanym z prognozowaniem pogo-
dy, jaki mierzą, jest więc ciśnienie powietrza. 
Modele analogowe mają zwykle obudowę 
drewnianą, stylizowaną na retro, natomiast 
elektroniczne stacje pogody są sprzętem 
bardziej nowoczesnym, a niekiedy nawet 
wyposażonym w dotykowy ekran. Umoż-
liwiają pomiar i analizę znacznie większej 
liczby parametrów odnoszących się do wa-
runków zarówno panujących w pomieszcze-
niu, jak i zewnętrznych (np. wielkość opa-
dów czy prędkość wiatru).
PYTANIE 2
Jak czujniki pomiarowe
mogą być wykorzystywane?
Stacje pogody wykorzystują różnorodne 
czujniki, które pozwalają im mierzyć pa-
rametry wewnątrz pomieszczenia oraz 
związane ze zmieniającymi się warun-
kami atmosferycznymi. W zależności od 
modelu elektroniczne stacje pogody mo-
gą współpracować z jednym lub więcej 
czujnikiem zewnętrznym jednocześnie. 
Najczęściej spotykane czujniki pomiaro-
we mierzą temperaturę (termometr), wil-
gotność (higrometr), ciśnienie (barometr), 
prędkość i kierunek wiatru (wiatromierz) 
oraz opady (czujnik opadów). Niektóre, 
bardziej zaawansowane stacje pogody 
mogą również być wyposażone w czuj-
nik stężenia dwutlenku węgla.
PYTANIE 3
Jaka jest skuteczność prognoz
wskazywanych przez elektroniczne
stacje pogody?
Wskazania poszczególnych parametrów 
na najbliższe godziny czy dni prezentowa-
ne przez domową stację pogody są to jedy-
nie wartości przewidywane na podstawie 
dokonanych przez urządzenie pomiarów. 
Jest to zatem przybliżona prognoza pogo-
dy i nie można polegać na niej w stu pro-
centach. Domowe stacje pogody progno-
zują warunki atmosferyczne z dokładnością 
w granicach od 70 do 75 proc.

PYTANIE 4
Gdzie najlepiej instalować
czujniki pomiarowe?
Stacji pogody nie należy umieszczać w są-
siedztwie urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych, a także kabli i gniazd sieciowych. 
Może to negatywnie wpłynąć na jakość sy-
gnału odbieranego z czujników. Czujnik wiatru 
nie powinien znajdować się zbyt blisko ścian 
i budynków, bo może to spowodować zafał-
szowanie pomiarów. Minimalny odstęp powi-
nien wynosić ok. 3–5 m. Należy też zwrócić 
uwagę, aby instalowany na zewnątrz czujnik 
deszczu znajdował się pod gołym niebem, 
a czujnik temperatury nie został umieszczo-
ny w zbyt nasłonecznionym miejscu.
PYTANIE 5
Czy prognozy są pobierane z Internetu?
Wszystko zależy od funkcji konkretnego 
urządzenia. Niektóre modele elektronicz-
nych stacji pogody bazują jedynie na zmie-
rzonych wartościach różnorodnych para-
metrów, a niektóre mogą również pobie-
rać prognozowane dane meteorologiczne 
z Internetu. Tego typu modele wyposażo-
ne są zwykle w moduł Wi-Fi, co pozwala 
im na połączenie z lokalną siecią interneto-
wą. Przewidywanie pogody jest wówczas 
znacznie prostsze. Jednym z serwisów in-
ternetowych wykorzystywanych przez te-
go typu urządzenia jest Foreca.
PYTANIE 6
Jaki jest zasięg czujników
pomiarowych?
Zasięg czujników stacji podawany przez pro-
ducentów odnosi się najczęściej do terenu 
otwartego. Może to być wartość 100, a na-

wet 300 m. Nie uwzględnia ona wówczas 
przeszkód, jakie transmitowany sygnał mo-
że spotkać na swojej drodze, a więc drzew, 
ścian itp. Rzeczywisty zasięg może być więc 
znacznie mniejszy. Wspomniane przeszko-
dy mogą go znacznie ograniczyć. Idealną 
sytuacją jest taka, w której czujnik pomia-
rowy i jednostka centralna stacji mogą się 
wzajemnie „widzieć”.
PYTANIE 7
Jaki program do analizy pomiarów?
Do analizy pomiarów zgromadzonych przez 
stacje pogody można wykorzystać różno-
rodne oprogramowanie komputerowe. Na-
leży jednak pamiętać, że nie wszystkie sta-
cje pogody mają możliwość magazynowa-
nia i zgrywania zmierzonych wartości. Dru-
gą, równie istotną sprawą jest kompatybil-
ność stacji pogodowych z oprogramowaniem 
komputerowym. Nie każdy program do ana-
lizy pomiarów jest kompatybilny z każdą sta-
cją pogody. Kompatybilność najlepiej spraw-
dzić w odpowiednich specyfikacjach – czy 
to programu, czy urządzenia pomiarowego. 
Niekiedy oprogramowanie do analizy otrzy-
mujemy już w zestawie ze stacją pogody.
PYTANIE 8
Jak dbać o prawidłowe działanie
stacji pogody?
Przede wszystkim należy pamiętać o kon-
serwacji czujników, które wystawione są na 
zmienne warunki atmosferyczne, a zwłaszcza 
tych, które mają zamontowane baterie ko-
nieczne do ich zasilania. Warto od czasu do 
czasu wyczyścić styki z wilgoci, co zapewni 
poprawność transmisji. Brak zasilania czujni-
ka może spowodować „zawieszenie się” sta-

cji, jak również doprowadzić do zafałszowa-
nia wyników pomiarów. Dobrze jest kontro-
lować stan baterii czujników, który z reguły 
prezentowany jest w postaci odpowiednie-
go wskaźnika na wyświetlaczu.
PYTANIE 9
Czym jest sygnał DCF77?
Jest to sygnał wzorca czasu, który nadawa-
ny jest na częstotliwości 77,5 kHz z niemiec-
kiego instytutu meteorologii w Mainflin-
gen koło Frankfurtu nad Menem za pomo-
cą nadajnika o mocy 50 kW i stabilizowany 
za pomocą zegara atomowego umieszczo-
nego w laboratoriach w Brunszwiku. Czas 
wzorcowy jest podawany z dokładnością 
do 1 s/2 mln lat. Dzięki temu użytkownik 
ma pewność, że godzina prezentowana na 
ekranie stacji pogody, która korzysta z tego 
rozwiązania, jest zawsze aktualna. Sygnał 
ten uwzględnia również sezonowe zmiany 
czasu. Dzięki temu nie trzeba się martwić 
o przestawianie godzin na zegarze (czasu 
z letniego na zimowy i odwrotnie).
PYTANIE 10
Co to jest temperatura odczuwalna?
W niektórych modelach możliwe jest wska-
zanie temperatury odczuwalnej, czyli para-
metru określającego, jakie odczucie termicz-
ne może nastąpić przy uwzględnieniu pa-
nujących warunków pogodowych, a przede 
wszystkim siły wiatru, wilgotności oraz opa-
dów atmosferycznych. Wartość temperatu-
ry odczuwalnej zależy więc od wielu róż-
nych czynników, dlatego wskazania poda-
wane przez stację pogody mogą nie zawsze 
trafnie odzwierciedlać rzeczywistą wartość 
tego parametru.

pytań
czym�się�kierować�przy�zakupie�odpowiedniego�sprzętu
10

iMeteo 1CE 
Domowa stacja meteorologiczna z dodatkowym  

czujnikiem zewnętrznym
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L
iczba mierzonych parame-
trów jest z reguły tym więk-
sza, im większą liczbę czuj-
ników może obsłużyć sta-

cja pogody. Wygodną obserwację wyników 
pomiarów umożliwi duży ekran urządze-
nia. Niektóre modele mają kolorowe, a na-
wet dotykowe ekrany. Najbardziej wyma-
gającym użytkownikom polecamy modele 
pozwalające na komputerową analizę zgro-
madzonych danych pomiarowych. Poniżej 
omawiamy pokrótce najważniejsze cechy 
elektronicznych stacji pogody.

1 Liczba mierzonych
parametrów
Duża liczba parametrów mierzonych przez 
stację pogody pozwala na dokładniejszą 

obserwację warunków atmosfe-
rycznych. Do podstawowych mo-
żemy zaliczyć temperaturę, wilgot-
ność oraz ciśnienie. Elektronicz-
ne stacje pogody, oprócz aktu-
alnych wskazań, pozwalają na 
odczyt zarejestrowanych mak-
symalnych i minimalnych war-
tości tych parametrów. Możli-
wa jest też obserwacja trendu 
zmian niektórych parametrów 
(zwykle ciśnienia atmosferycz-
nego). Niektóre modele po-
zwalają ponadto na pomiar 
promieniowania ultrafioleto-
wego. Dzięki odpowiednim czuj-
nikom możliwe jest również zmierzenie 
prędkości i kierunku wiatru, a także ilo-

1
4

2
3

Jakie są najważniejsze cechy dobrej stacji 
pogody? Przede wszystkim powinna ona spełniać 
wymagania użytkownika – mieć czytelny ekran 
i mierzyć odpowiednie do jego potrzeb parametry. 
Nie bez znaczenia jest również sposób zasilania 
urządzenia i czujników, z którymi ma współpracować 
stacja pomiarowa.

deteRMINaNty
dobrej Stacji pogody
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ści opadów deszczu. Zmierzone warto-
ści mogą być prezentowane nie tylko na 
ekranie jednostki centralnej, ale również 
na czujnikach pomiarowych, o ile te wypo-
sażone są w odpowiednie wyświetlacze.

2  Rodzaj zasilania
Elektroniczne stacje pogody najczęściej 
zasilane są sieciowo lub bateryjnie (np. 
ogniwami typu AA). Jeżeli wymagane 
jest zasilanie sieciowe, wówczas zasi-
lacz znajduje się już w zestawie. Zasila-
nie bateryjne może wówczas służyć ja-
ko rezerwa na wypadek przerw w dopły-
wie prądu (funkcja podtrzymania zasila-
nia). Stan naładowania baterii jest zwy-
kle prezentowany na ekranie urządzenia 
w postaci odpowiednich ikonek. Z kolei 
czujniki zewnętrzne współpracujące ze 
stacjami pogody są zwykle zasilane ba-
teryjnie. Na rynku dostępne są również 
modele z czujnikami zasilanymi energią 
słoneczną. Niektórzy producenci mogą 
nie dołączać potrzebnych baterii do ze-
stawu. Przed zakupem warto więc upew-
nić się, czy w komplecie znajdują się nie-
zbędne baterie, aby uniknąć ponownej 
wizyty w sklepie.

3 Ekran i jego
parametry
W stacjach pogody ważne są nie tylko róż-
norodność i dokładność dokonywanych 
pomiarów, ale też ich odpowiednia pre-
zentacja na ekranie po to, aby użytkownik 
mógł wygodnie obserwować zmieniające 
się wartości para-
metrów zmie-
rzonych przez 
urządzenie. 
Wyświetlacz 
elektronicz-

nej stacji pogody jest więc jej bardzo istot-
nym elementem. Może być monochroma-
tyczny (zwykle w odcieniu szarym, zie-
lonkawym lub niebieskim) lub kolorowy. 
Z reguły im większe jego rozmiary, tym 
więcej różnorodnych parametrów jest 
w stanie zmierzyć stacja pogodowa. Du-
ży ekran pozwala ponadto na prezenta-
cję wykresów (np. trendu zmian ciśnie-
nia) i zwiększa czytelność poszczególnych 
mierzonych wartości. Niektóre urządzenia 
mogą być wyposażone w ekran dotyko-
wy, co może znacznie ułatwić obsługę.

4 Możliwość
przechowywania
i analizy wyników
pomiarów
Niektóre stacje pogody mają możliwość 
transmisji danych pomiarowych do kom-
putera. Najczęściej jest to możliwe dzięki 
złączu USB, w które tego typu stacja mo-
że być wyposażona. Wówczas zgromadzo-
ne dane mogą być odpowiednio przetwa-
rzane i przedstawiane w postaci rozma-
itych tabel, diagramów oraz wykresów. 
Do tego celu wykorzystuje się specjalne 
programy, kompatybilne z danym mode-
lem stacji pogody. Często odpowiednie 
oprogramowanie jest zawarte w kom-
plecie z urządzeniem (np. na płycie do-
łączonej do zestawu). Jednymi z popular-
niejszych programów tego typu są Heavy 
Weather Pro, Cumulus oraz EasyWeather. 
Analiza komputerowa zgromadzonych da-
nych znacznie uatrakcyjnia i ułatwia pro-
gnozowanie pogody.
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Z
reguły im więcej różnorod-
nych pomiarów jest w sta-
nie dokonać stacja pogody 
i im więcej czujników jest 

w stanie jednocześnie obsłużyć, tym jest 
ona droższa, ale jednocześnie pozwala 
na dokładniejszą obserwację warunków 
pogodowych.

Pomiar temperatury
Temperatura powietrza to parametr mie-
rzony nawet przez najprostsze stacje po-
godowe. Oprócz pomiaru aktualnej tem-
peratury wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczenia stacje pozwalają również 
na wskazanie spośród tych zarejestro-
wanych wartości maksymalnej i mini-
malnej – zarówno dla temperatury pa-
nującej w pomieszczeniu, jak i tempera-
tury zewnętrznej.
Wybierając odpowiedni model stacji, 
warto zwrócić uwagę na to, jaką mini-

malną wartość temperatury jest w stanie 
zmierzyć urządzenie. Minimalna tempe-
ratura dla niektórych modeli wynosi ok. 
–20 °C, co w wypadku temperatur wy-
stępujących w naszym kraju zimą może 
okazać się niewystarczające. Stacja po-
gody może wówczas jedynie sygnalizo-
wać przekroczenie zakresu pomiarowe-
go, bez wskazania konkretnej wartości 
temperatury.
W niektórych modelach stacji pogody pre-
zentowana jest temperatura odczuwalna 
(ang. wind chill). Do jej wyznaczenia wy-
korzystywane są inne zmierzone wartości, 
takie jak prędkość wiatru czy wilgotność 
powietrza, a także wielkość opadów. Na 
przykład przy niewielkich podmuchach wia-
tru temperatura odczuwalna może być na-
wet wyższa od aktualnie zmierzonej tem-
peratury powietrza. Wartość temperatury 
odczuwalnej znacznie lepiej obrazuje wa-
runki panujące na zewnątrz pomieszczenia.

podstawowymi parametrami mierzonymi przez 
elektroniczne stacje pogody są temperatura, 
ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. 
Rozbudowane modele, wyposażone w większą liczbę 
czujników mogą także mierzyć prędkość i kierunek 
wiatru oraz wielkość opadów.

NAJWAżNIEJsZE
parametry pomiaróW

W niektórych, bardziej zaawansowa-
nych technicznie modelach stacji pogo-
dy mamy do czynienia z pomiarem tem-
peratury punktu rosy (ang. dew point). 
Jest to temperatura, przy której powie-
trze jest całkowicie nasycone parą wod-
ną, co w konsekwencji prowadzi do jej 
skraplania. Wartość temperatury punk-
tu rosy zależy przede wszystkim od wil-
gotności powietrza i jego temperatury.
Użytkownik ma zwykle do wyboru pre-
zentację zmierzonych wartości tempe-
ratury powietrza w skali Celsjusza lub 
Fahrenheita.

Przeliczniki skali temperatury:

TC = 5/9 × (TF – 32)
TF = 32 + 9/5 × TC

gdzie:
TC – temperatura w skali Celsjusza
TF – temperatura w skali Fahrenheita

Pomiar wilgotności
Często mierzonym parametrem przez stacje 
pogody jest wilgotność powietrza. Okre-
śla ona zawartość w nim pary wodnej. 
Mierzona może być zarówno wilgotność 
na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszcze-
nia. Podobnie jak w wypadku temperatu-
ry niektóre modele stacji pogody pozwa-
lają na prezentację maksymalnej i mini-
malnej zmierzonej wartości wilgotności.
Wyróżniamy wilgotność bezwzględną 
i względną. Wilgotność bezwzględną po-
daje się w gramach. Określa ona masę pa-
ry wodnej zawartej w jednym metrze sze-
ściennym powietrza. Wartość wilgotności 
względnej wyraża się natomiast przez sto-
sunek ciśnienia pary wodnej zawartej w po-
wietrzu do ciśnienia pary wodnej nasyco-
nej, tzn. o największym możliwym do uzy-
skania ciśnieniu. Obydwie wartości poda-
je się dla tej samej temperatury, a ich sto-
sunek wyraża w procentach. To właśnie 
wilgotność względna jest zwykle poda-
wana przez elektroniczne stacje pogody.
Z wilgotnością powietrza nierozerwalny 
związek ma jego temperatura. Im więk-
sza wilgotność, tym więcej pary wodnej 
znajduje się w powietrzu. Może to po-
wodować powstawanie mgły lub rosy.
Wilgotność powietrza ma ogromny wpływ 
na nasze zdrowie i samopoczucie. Opty-
malna jej wartość w mieszkaniach po-
winna wynosić od 40 do 60 proc. Za 
dolną dopuszczalną granicę przyjmuje 
się około 30 proc.

Pomiar ciśnienia
Wartość ciśnienia atmosferycznego jest 
bardzo często mierzona przez stacje 
pogody. Podaje się je w hektopaska-
lach (hPa) lub milimetrach słupa r tęci 

(mmHg). Określa ono stosunek siły na-
cisku słupa powietrza na jednostkę po-
wierzchni ziemi. 
Ciśnienie atmosferyczne jest zależne m.in. 
od wysokości nad poziomem morza. Po-
dawana wartość ciśnienia jest więc często 
normalizowana właśnie w oparciu o tę 
zmienną. Dzięki temu można porówny-
wać ze sobą dwie wartości ciśnienia at-
mosferycznego. Aby możliwe było wy-
znaczenie wartości ciśnienia znormali-
zowanego, stacja pogody może wyma-
gać od użytkownika podania wysokości 
nad poziomem morza, na której jest wy-
korzystywana.
Stacje pogody umożliwiają prezenta-
cję tzw. trendu zmian ciśnienia, a więc 

przebiegu zmian ciśnienia w funkcji cza-
su. Obserwując zmiany wartości ciśnie-
nia atmosferycznego, możemy zaobser-
wować występowanie tzw. wyżu i niżu 
barycznego (obszaru o wysokim lub ni-
skim ciśnieniu atmosferycznym). Wystę-
powanie niżu sprzyja zmianie temperatu-
ry i pojawieniu się zachmurzenia, a tak-
że opadów.

Prędkość i kierunek 
wiatru 
Bardziej zaawansowane technicznie sta-
cje pogody umożliwiają pomiar prędko-
ści i kierunku wiatru. Wiatr wieje zwy-
kle z obszaru o wyższym ciśnieniu w kie-
runku obszaru o niższym ciśnieniu at-
mosferycznym. Na prędkość oraz kieru-
nek wiatru oprócz ciśnienia mają wpływ 
również efekt Coriolisa oraz siły tarcia 
o powierzchnię Ziemi.
Czujnik prędkości wiatru, tzw. anemo-
metr, stanowi połączenie elementów 
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mechanicznych z elektronicznymi. Jed-
nym z jego elementów jest tzw. „chorą-
giewka”, która umożliwia pomiar kierun-
ku wiatru. Prędkość wiatru może być po-
dawana w m/s, km/h (1 m/s = 3,6 km/h), 
w węzłach, a nawet w skali Beauforta. 
Ostatni z parametrów został opracowany 
w 1806 r. przez irlandzkiego hydrografa 
Francisa Beauforta i zestandaryzowany 
w 1932 r. Dzięki skali Beauforta można 
określić przybliżoną siłę wiatru na pod-
stawie zjawisk powodowanych przezeń na 
powierzchni morza i na lądzie. Prędkość 
wiatru w skali Beauforta może przyjmo-
wać wartości od 0 do 12, gdzie 0 ozna-
cza zupełną ciszę na morzu, natomiast 12 
huragan siejący ogromne spustoszenie.

Instalując czujnik wiatru, należy zwró-
cić uwagę, aby wskazywał on kieru-
nek północny. Aby zapewnić popraw-
ne funkcjonowanie czujnika wiatru, nie 
należy go umieszczać blisko ściany bu-
dynku. Zaleca się odstęp minimum 3 m. 
Zatem umieszczenie czujnika wiatru np. 
na balkonie może spowodować, że je-
go wskazania mogą nieco odbiegać od 
rzeczywistości. 

Wielkość opadów
Modele wyposażone w zewnętrzny czuj-
nik deszczu pozwalają na pomiar wielko-
ści opadów. Podobnie jak czujnik tempe-
ratury czy wilgotności przekazuje on da-
ne uzyskane z pomiarów do stacji pogo-
dy drogą radiową. Czujnik opadów desz-
czu jest to zbiornik, w którym gromadzą 
się wody opadowe. Wartość poziomu wo-
dy w zbiorniku zamieniana jest na sygnał 
elektryczny, co pozwala na wymierną pre-
zentację w postaci odpowiedniej wartości 

na ekranie stacji pogody. Wielkość opa-
dów podawana jest w milimetrach wy-
sokości słupa wody lub w liczbie litrów 
wody przypadającej na jeden metr kwa-
dratowy powierzchni. Stacje umożliwia-
ją pomiar ilości deszczu, jaki spadł np. 
w ciągu godziny lub doby. Aby nie na-
stępowało zafałszowanie pomiarów, war-
to zwrócić uwagę na to, aby czujnik ten 
był umieszczony poziomo. Przy montażu 
czujnika opadów można więc wykorzy-
stać poziomicę.

Pomiar 
promieniowania UV
Niekiedy w stacjach pogody dostęp-
na jest funkcja pomiaru promieniowa-

nia UV – niewidzialnego promienio-
wania elektromagnetycznego. Możemy 
wyróżnić trzy zakresy promieniowania, 
różniące się długością fali, co przekła-
da się na różną szkodliwość dla organi-
zmu człowieka. Zakresy te przyjęło się 
oznaczać literami A, B i C. 95 proc. cał-

kowitego promieniowania ul-
trafioletowego, jakie dociera 
do powierzchni Ziemi, stanowi typ A, 
który charakteryzuje się długością fali 
od 320 do 400 nm.
Przez czujnik stacji pogody mierzone 
jest tzw. promieniowanie całkowite. 
Jest to suma promieniowania bezpo-
średniego i rozproszonego w atmosfe-
rze. Do pomiaru wykorzystywany jest 
układ z fotodiodą lub fototranzystorem 
i f iltrem promieni UV. Natężenie pro-
mieniowania wyraża się w tzw. indek-
sie UV, k tórego wartość może wyno-
sić od 1 do 16. Stacje pogody zamiast 
wykorzystywania tego indeksu pro-

mieniowanie UV wyrażają 
w postaci ikonek. Może to być 

np. uśmiechnięta buzia, k tóra oznacza 
bardzo niski poziom szkodliwego pro-
mieniowania UV, i smutna, oznaczają-
ca wysoki poziom. Stacje pogody mo-
gą też prezentować liczbę godzin „ze 
słońcem” w danym dniu.

Uwaga! Stacja pogody może po pierw-
szym uruchomieniu wyświetlać niepra-
widłowe war tości niek tórych spośród 
mierzonych parametrów. Taka sy tu-
acja może być spowodowana niewiel-
ką ilością zgromadzonych danych po-
miarowych.

Niektóre modele stacji meteo umożliwiają 
nie tylko obserwację aktualnych warunków 
pogodowych i prognozowanie pogody, ale 
również wyświetlanie zdjęć. Przykładem 
takiego urządzenia jest model Slimline Ste-
el 8SLSWS firmy Hama. Został on wyposa-
żony w duży, kolorowy ekran LCD o prze-
kątnej 8 cali, proporcjach 4:3 i rozdzielczo-
ści 800 × 600 pikseli. Solidna metalowa, 
a na dodatek wyjątkowo smukła obudo-
wa stacji pogody sprawia, że doskonale 
wkomponuje się ona we wnętrze każde-
go pomieszczenia. Urządzenie ma wbudo-
wany czytnik kart pamięci SD/SDHC/MM 
oraz złącze USB 2.0, co pozwala na ob-
sługę przenośnych pamięci flash. Model 
8SLSWS pozwala na wyświetlanie zdjęć 
w formacie JPEG. Dostępne są funkcje 
zoomu oraz pokazu slajdów. Dzięki te-
mu zdjęcia z folderu plików wybrane-
go przez użytkownika będą zmienia-
ły się automatycznie z wykorzysta-
niem efektownych przejść. Istnieje 
możliwość zaprogramowania cza-
su wyświetlania zdjęcia.
Stacja pogody firmy Hama mierzy 
temperaturę i wilgotność wewnątrz 
pomieszczenia, a dzięki bezprze-
wodowemu czujnikowi możliwy 

jest także pomiar temperatury i wilgotności 
zewnętrznej. Parametry te, oprócz cyfro-

wych wskazań, prezentowane są na 
ekranie w formie czytelnych grafik, 
przypominających słupki rtęci kla-
sycznego termometru. Na ekranie 

stacji wyświetlane są też aktualna 
data i godzina, ikonograficzna pro-
gnoza pogody oraz wskaźnik komfor-

tu cieplnego. Czujnik zewnętrzny zasi-
lany jest dwiema bateriami typu AAA 
(brak w zestawie).
W komplecie z modelem 8SLSWS znaj-

duje się pilot zdalnego sterowania, któ-
ry ułatwia m.in. zarządzenie 
wyświetlaniem zdjęć.

stacja pogody i fotoramka w jednym

Prostsze konstrukcyjnie sta-
cje pogody zamiast mo-
dułów bezprzewodowych 
mogą wykorzystywać 
czujniki (np. temperatury) 
umieszczone na przewo-
dzie i połączone na stałe 
z jednostką centralną.

innowacyjne stacje pogody mogą bezprzewo-
dowo współpracować z wieloma różnorodnymi 
czujnikami pomiarowymi.Fo

t. 
Ne

ta
tm

o



styczeń 201712 www.infoprodukt.pl 13

s t a c j e s t a c j e

c
iekawym rozwiązaniem jest 
na przykład wyświetlanie 
postaci pogodynki, której 
strój jest adekwatny do pa-

nujących na dworze warunków pogodo-
wych. W deszczową pogodę ma ona na 
sobie ciepłe ubranie i parasol, a w cie-
pły letni dzień – strój kąpielowy. Pod-
powiada to użytkownikowi, jaki strój 
będzie dla niego najbardziej odpo-
wiedni danego dnia. Oczywiście, nie 
należy tych wskazówek traktować 
zbyt dosłownie. Niemniej jednak są one 
cenną podpowiedzią, obrazowo przed-
stawiającą aktualną pogodę.

Kalendarz i zegar 
z budzikiem
Prezentacja ak tualnej daty i godziny 
to jedna z podstawowych funkcji stacji 
pogody. Czas może być prezentowany 
w trybie 12- lub 24-godzinnym. Niektó-

re urządzenia wymagają ręcznego usta-
wienia aktualnej daty i godziny, a nie-
które korzystają z sygnału wzorca cza-
su DCF77. Niektóre modele mo-
gą mieć dodatkowo wbudowa-
ny budzik elektroniczny. Ta-
kie urządze-
nie, które 

Oprócz mierzenia różnego rodzaju parametrów 
związanych z prognozowaniem warunków 
atmosferycznych stacje pogody mogą być 
wyposażone w wiele różnorodnych funkcji i rozwiązań 
technicznych.

FUNKcje
i rozWiązania

korzysta z wzorca czasu i w dodatku ma 
funkcję alarmu, może być doskonałym, 
wyjątkowo punktualnym zastępnikiem 
klasycznego budzika.

Fazy księżyca
Jedną z często dostępnych funkcji w sta-
cjach pogody jest prezentacja na ekra-
nie stacji aktualnej fazy księżyca. Pre-
zentowane są one z wykorzystaniem 
cyklicznie zmieniających się ikonek ilu-
strujących odpowiednią fazę. Wskazania 
te pomagają śledzić nów i pełnię. Takie 
informacje mogą być przydatne np. dla 
tych osób, które uprawiają rośliny we-
dług kalendarza upraw biodynamicznych.

Tuner radiowy
Niektóre modele stacji pogody mogą 
być wyposażone w tuner radiowy, który 
umożliwia automatyczne lub ręczne wy-
szukiwanie lokalnych stacji radiowych. 
Modele z wyszukiwaniem automatycz-
nym mogą pozwalać na zapis znalezio-
nych stacji w pamięci. Dzięki temu nie 
trzeba za każdym razem po uruchomie-
niu urządzenia wyszukiwać ich od nowa. 
Pozwala to ponadto na wygodne prze-

łączanie się między dostępnymi stacja-
mi radiowymi.

Obsługa kart pamięci
Modele wyposażone w czytnik kart pa-
mięci pozwalają zwykle na odtwarzanie 
na ekranie stacji plików graficznych (zwy-
kle w formacie JPEG). Dzięki czytnikowi 
kart oraz kolorowemu wyświetlaczowi 
stacja może pełnić funkcję elektronicz-
nej ramki na zdjęcia. To rozwiązanie jest 
przydatne zwłaszcza dla osób, które nie 
chcą korzystać z urządzenia wyłącznie, ja-
ko domowej stacji meteorologicznej. Sta-
cje z funkcją fotoramki mogą wyświetlać 
obraz w kilku różnych trybach, np. pre-
zentować wyłącznie zdjęcie znajdujące 
się na przenośnej pamięci flash, wyłącz-
nie parametry ze stacji pogody lub zdję-
cie w połączeniu z najważniejszymi para-
metrami mierzonymi przez czujniki stacji.

Obsługa standardu 
Bluetooth
Dzięki obsłudze standardu Bluetooth przez 
stacje pogody lokalne warunki pogodowe 
można śledzić także na smartfonie lub ta-
blecie. Taka stacja tradycyjnie wykorzy-Fo
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stuje odpowiednie czujniki zewnętrzne, któ-
re wysyłają zmierzone wartości do jednost-
ki centralnej. Ta za pośrednictwem modułu 
Bluetooth, przesyła je do urządzenia mo-
bilnego. Na smartfonie lub tablecie, dzię-
ki zainstalowanej odpowiedniej aplikacji, 
zmierzone wartości można od razu anali-
zować przez tworzenie różnorodnych tabel 
i wykresów w aplikacji. Takie rozwiązanie 
jest nie tylko wygodne, ale pozwala też na 
błyskawiczną analizę zmierzonych parame-
trów. Aplikacje do analizy danych są zwy-
kle dostępne dla najpopularniejszych sys-
temów operacyjnych wykorzystywanych 
w smartfonach i tabletach, a więc Andro-
ida i iOS. Zasięg łączności Bluetooth w te-
go typu zastosowaniach może sięgać na-
wet 50 m. Dzięki temu można pobierać da-
ne ze stacji pogody, swobodnie porusza-
jąc się po domu czy mieszkaniu.

Wbudowany moduł 
Wi-Fi
Niektóre stacje pogody umożliwiają na-
wiązywanie połączenia z komputerem 
i Internetem. Łączność z siecią interne-
tową może być przewodowa (za pomo-
cą złącza Ethernet) lub bezprzewodo-
wa (z wykorzystaniem modułu Wi-Fi). 
Łączność stacji pogody z Internetem jest 
wykorzystywana głównie w celu pobra-

nia prognozy pogody z przeznaczonego 
do tego serwisu internetowego. Może 
to być prognoza nawet na kilka najbliż-
szych dni. Pobrane z sieci dane wyświetla-
ne są na ekranie stacji. Tego typu modele 
nie wymagają więc prowadzenia pomia-
rów z wykorzystaniem czujników zewnętrz-
nych. Na rynku można spotkać jednak rów-
nież takie stacje pogody, które oprócz po-
bierania prognozy z Internetu również do-
konują podstawowych pomiarów związa-
nych z warunkami atmosferycznymi panu-
jącymi na danym obszarze.
Łączność z komputerem (przez USB) 
umożliwia transfer danych zgromadzo-
nych w pamięci stacji i ich analizę z wy-
korzystaniem odpowiednich programów 
komputerowych.

Stacje pogody mogą być elementem roz-
budowanego systemu monitorowania. 
Przykładem takiego rozwiązania jest Mo-
blie Alerts, który umożliwia monitorowa-
nie temperatury wewnątrz pomieszczenia 
i temperatury zewnętrznej. Pozwala także 
na pomiar wilgotności powietrza i ocenę 
jego jakości, a nawet zaalarmuje o zala-
niu, otwarciu okna lub drzwi. 
Jedną z zalet systemu Mobile Alerts jest 
prostota jego instalacji i konfiguracji. Użyt-
kownik ma możliwość szybkiego dostę-
pu do informacji o monitorowanych pa-
rametrach za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej Mobile-Alerts zainstalowanej 
na smartfonie lub tablecie. Jest to bar-
dzo wygodne rozwiązanie, ponieważ pa-
rametry mierzone przez system może-
my obserwować, nawet będąc poza do-
mem. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie 
w Google Play (na urządzenia z Andro-
idem) i App Store (na urządzenia z sys-
temem iOS). Dane prezentowane przez 
aplikację aktualizowane są co 7 minut. 
Jeśli wskazania będą przekraczały przy-
jęte dopuszczalne zakresy, zostanie uru-
chomiony sygnał alarmowy.
„Sercem” całego systemu monitorowania 
jest zestaw złożony z czujnika temperatu-
ry i modułu pełniącego funkcję bramki in-
ternetowej (model MA 10001). Współpra-
cuje on ze wszystkimi pozostałymi czuj-
nikami i urządzeniami w systemie Mo-
bile Alerts i przesyła zgromadzone dane 
przez sieć do aplikacji zainstalowanej na 
urządzeniu mobilnym.
Instalacja elementów systemu Mobile 
Alerts jest bardzo prosta. Po zainstalo-
waniu wspomnianej wcześniej aplikacji 
mobilnej (np. na smartfonie) wystarczy 
podłączyć moduł bramki internetowej (za 
pomocą złącza Ethernet) do routera do-
mowej sieci, włożyć baterie do czujnika 
i zeskanować kod QR znajdujący się na 

urządzeniu. Kod ten umożliwia automa-
tyczne dodanie modułu pomiarowego do 
systemu. W ten prosty sposób, bez ko-
nieczności wprowadzania jakichkolwiek 
parametrów konfiguracyjnych, można do-
dawać do systemu Mobile Alerts kolejne 
czujniki. Aplikacja pozwala m.in. na nada-
wanie nazw poszczególnym urządzeniom 
pomiarowym i konfigurację minimalnych 
oraz maksymalnych wartości mierzonych 
parametrów (progów uruchomienia sy-
gnału alarmowego).
Użytkownik systemu Mobile Alerts ma 
olbrzymią dowolność w doborze czuj-
ników do swoich potrzeb. Jeden moduł 
bramki internetowej może współpracować 
aż z 50 czujnikami pomiarowymi. Mogą 
to być np. czujnik temperatury z sondą 
zewnętrzną (MA 10101) lub z higrome-
trem i sondą zewnętrzną (MA 10300). 
W systemie można też wykorzystać czuj-
nik opadów (MA 10650), a nawet elektro-
niczne stacje pogody (modele WL 2000 
i MA 10410). Dostępne są ponadto mo-
dele z sondą zalania (MA 10350) i czujni-
ki otwarcia drzwi lub okien (MA 10800).
System Mobile Alerts dzięki swojej mo-
dularności może znaleźć zastosowanie 
zarówno w domu, jaki i w miejscu pra-
cy. W domowym zaciszu, ostrzegając 
odpowiednio wcześnie, może uchronić 
nas przed włamaniem czy zalaniem. Wy-
starczy zainstalować odpowiedni czuj-
nik w pobliżu okna lub obok urządze-
nia (np. pralki czy zmywarki). W biurze 
lub na hali produkcyjnej system Mobile 
Alerts pozwoli monitorować temperatu-
rę i wilgotność, a więc parametry, któ-
re są bardzo istotne dla komfortu pra-
cy. Mobile Alerts sprawdzi się również 
w wypadku hobbystów posiadających 
w domu akwarium, terrarium czy wła-
ścicieli przydomowych szklarni i dom-
ków letniskowych. 
Do zastosowań profesjonalnych (np. 
w przemyśle) dostępny jest czujnik MA 
10320. Mierzy on temperaturę w znacz-
nie szerszym zakresie (od -50 do 110 °C) 
i przesyła parametry dwukrotnie częściej 
(co 3,5 min.). Dane przechowywane są 
w systemie przez 18 miesięcy. Możliwe 
jest też ich wyeksportowanie w forma-
cie CSV. Tego typu czujniki jak MA 10320 
pomagają utrzymać standardy HACCP 
w przedsiębiorstwach zajmujących się 
przede wszystkim produkcją, transporto-
waniem czy magazynowaniem żywności.
Na stronie internetowej mobilealerts.pl 
znajdziemy wiele innych przykładów za-
stosowań systemu monitorowania wraz 
z gotowymi propozycjami zestawów po-
miarowych.

Ostrzeganie przed wyładowaniami atmosferycznymi

maksymalny zasięg czujni-
ków komunikujących się ze 
stacją pogody zależny jest 
od panujących warunków 
atmosferycznych i prze-
szkód jakie znajdują się na 
drodze transmisji sygnału 
radiowego (np. drzew).Oprócz podstawowych funkcji moni-

torowania danych klimatycznych sta-
cje pogodowe mogą być wyposażo-
ne w funkcję ostrzegania przed wy-
ładowaniami atmosferycznymi. Ta-
kim urządzeniem jest model W205GU 
marki Renkforce – dzięki czujnikowi 
piorunowemu sygnalizującemu odle-
głość i przypuszczalną liczbę uderzeń 
piorunów. Wykres słupkowy z ostat-
nich 60 min pozwala zorientować się, 
czy wyładowania atmosferyczne zbli-
żają się czy oddalają od punktu po-
miarowego.
Model marki Renk force doskonale 
sprawdzi się również jako narzędzie 
monitorujące poziom promieniowania 
słonecznego, co jest przydatne np. 

w kontrolach upraw. Czuj-
nik UV wskazuje najwyż-
szą war tość dzienną, ak-
tualny indeks promienio-
wania oraz przewidywal-
ny czas trwania zagroże-

nia. Wartości indeksu promieniowa-
nia z ostatnich 6 dni prezentowane są 
na wykresie słupkowym. W podobny 
sposób można analizować zmiany ci-
śnienia atmosferycznego.
Zaletą stacji pogodowej W205GU jest 
czytelny, podświetlany ekran, wypo-
sażony m.in. we wskaźniki tempe-
ratury, wilgotności, prędkości wia-
tru (w tym maksymalnej i minimalnej 
wartości) oraz ikony prognozy na na-
stępne 12 do 24 godz. Prezentowana 
jest również temperatura punktu ro-
sy oraz odczuwalna wartość tempe-
ratury. Stacja pogody mierzy rów-
nież wielkość opadów – pozwala na 
pomiar dziennej, tygodniowej, mie-
sięcznej i całkowitej ilości opadów 
deszczu. Ponadto urządzenie ostrze-
ga przed mrozem i możliwością wy-
stąpienia oblodzenia. 
Aktualne wskazania zegara można 
ustawić ręcznie lub zsynchronizować 
z sygnałem DCF. Model W205GU ma 
też funkcje alarmu i drzemki.

Czujnik zewnętrzny zasilany jest 
czterema bateriami typu AA, 
natomiast jednostka centralna 
może być zasilana sieciowo lub 
bateryjnie – trzema bateriami ty-
pu AA (wszystkie baterie nale-
ży dokupić osobno). Maksymal-
ny zasięg czujnika to ok. 100 m.

Jeden system wiele możliwości
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Z
amiast klasycznych stacji po-
gody do prognozowania wa-
runków atmosferycznych moż-
na wykorzystać również smart-

fon lub tablet z zainstalowaną odpowied-
nią aplikacją. Zasadniczo nie korzystają one 
z zewnętrznych czujników, a jedynie po-
bierają z odpowiednich serwisów interne-
towych prognozę i wyświetlają ją z wła-
ściwym sobie interfejsem graficznym na 
ekranie urządzenia mobilnego. Dostępne 
są zarówno płatne, jak i darmowe aplika-
cje, które różnią się nie tylko sposobem 
obsługi, ale też szczegółowością progno-
zy, różnorodnością prezentowanych para-
metrów i sposobem ich prezentacji. Smartfony, 
tablety, a także komputery pozwalają po-
nadto na dostęp do różnorodnych stron 
internetowych, na których można np. śle-
dzić występowanie zjawisk atmosferycz-
nych (np. burz) na interesującym nas ob-
szarze. 

Oprogramowanie 
komputerowe do 
analizy wyników 
pomiarów
W zależności od funkcji programu komputero-
wego wyniki wyświetlane są w postaci różno-
rodnych wykresów, diagramów, tabel czy też 

Do analizy wyników obserwacji i pomiarów 
przeprowadzonych z wykorzystaniem stacji pogody 
można wykorzystać komputer z odpowiednim 
oprogramowaniem, które może być dostępne 
w zestawie z urządzeniem lub do pobrania 
z odpowiedniej strony internetowej.

MobILNa
prognoza pogody

odpowiednich ikon. Przykładami takich pro-
gramów mogą być np. Cumulus, Weather Di-
splay, HeavyWeather Pro czy Easy Weather. 
Umożliwiają one wybór parametrów, które 
mają być wizualizowane na ekranie moni-
tora. Pozwalają także na ustawienie maksy-
malnych i minimalnych wartości wyświetla-
nych parametrów. Wraz z wartościami moż-
na odczytać oczywiście datę i godzinę zare-
jestrowania danego pomiaru i na tej podsta-
wie sporządzić odpowiedni wykres.

Wiatromierz do 
smartfonów
W sprzedaży są dostępne nawet specjalne 
wiatromierze do smartfona, z wykorzysta-
niem których można „mobilnie” śledzić pręd-
kość wiatru. Taki przenośny wiatromierz to do-
skonałe rozwiązanie zwłaszcza dla miłośni-
ków windsurfingu czy paralotniarstwa. Z je-
go wykorzystaniem można zmierzyć pręd-
kość wiatru praktycznie w dowolnym miej-
scu i w dowolnym momencie. Niewielki czuj-

nik wiatru podłącza się do gniazda słuchaw-
kowego w smartfonie, a do analizy prędko-
ści wiatru wykorzystywane są algorytmy, któ-
re stosuje się do przetwarzania sygnałów au-
dio. Do prezentacji zmierzonych wartości wy-
korzystuje się odpowiednią aplikacje. Tego ty-
pu oprogramowanie jest dostępne zarówno 
na smartfony z systemem iOS, jak i Android.

Wachlarz korzyści
Użytkowanie elektronicznych stacji pogody 
przynosi wiele korzyści dla użytkownika. Dzię-
ki obserwacji zmieniających się warunków at-
mosferycznych w najbliższej okolicy można 
samemu prognozować pogodę na kilka naj-
bliższych godzin czy nawet dni – zależnie 
od posiadanego modelu stacji. Dzięki temu 
dowiemy się, czy wychodząc rano z domu, 
warto zabrać ze sobą kurtkę czy też parasol.
Pogoda ma ponadto wpływ na nasze sa-
mopoczucie. Niektórzy np. źle znoszą gwał-
towne zmiany ciśnienia. Wykorzystując od-
powiedni model elektronicznej stacji pogo-
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dy, będziemy mogli obserwować np. trend 
zmian ciśnienia i sprawdzać, czy to rzeczy-
wiście ono może mieć wpływ na nasze gor-
sze samopoczucie danego dnia.
Użytkowanie elektronicznych stacji pogody 
i obserwacja zmieniających się warunków 

atmosferycznych dla wielu osób jest swo-
istym hobby. W Internecie można znaleźć 
różnorodne strony poświęcone tej tema-
tyce i fora, na których użytkownicy stacji 
meteo dzielą się swoimi spostrzeżeniami, 
uwagami i wskazówkami odnośnie do sa-
mych urządzeń, jak również programów do 
analizy zmierzonych przez nie parametrów.

Nutka niepewności
Pamiętajmy jednak, że pomiary dokonywane 
przez stacje pogody nie zawsze są w stu pro-
centach dokładne. Wszystko zależy od kon-
kretnego modelu stacji i tego, jakie czujniki 

wykorzystuje. Prognozowane przez te urzą-
dzenia warunki atmosferyczne są określane 
z pewnym, mniejszym bądź większym, praw-
dopodobieństwem. Oszacowanie pogody je-
dynie w oparciu o temperaturę, wilgotność 
powietrza i ciśnienie atmosferyczne pozwala 

uzyskać dokładność na poziomie ok. 75 proc. 
Często wskazania stacji mogą oznaczać po-
prawę lub pogorszenie pogody, ale nie za-
wsze wskażą właściwie dokładny jej stan. 
Nie należy więc w pełni ufać wskazaniom 
stacji, a jedynie trakto-
wać je jak pewnego ro-
dzaju wskazówkę.
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Innowacyjne i funkcjonalne modele sta-
cji pogody mogą współpracować z urzą-
dzeniami mobilnymi. Przykładem takiego 
modelu jest SP 65 marki Meteo, kompa-
tybilny z aplikacją Bluwedr. Jest ona łatwa 
w obsłudze i dostępna do pobrania bez-
płatnie w serwisach Google Play i App Sto-
re. Można z niej korzystać na urządzeniach 
z systemem iOS w wersji 7.0 (lub nowszej) 
i urządzeniach z Androidem w wersji 4.4 
(lub nowszej).

Stacja pogody łączy się z urządzeniami 
mobilnymi za pośrednictwem standar-
du Bluetooth.
Model SP 65 ma podświetlany ekran. Ja-
sność podświetlenia może być regulowana 
w zakresie od 0 do 100 proc. (co 25 proc.). 
Urządzenie jest połączeniem termometru 
i higrometru. Temperatura i wilgotność 

mierzone są w pomieszczeniu, w którym 
znajduje się stacja. Pozostałe parametry 
związane z prognozowaniem pogody są 
pobierane z Internetu za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej. 
Na ekranie stacji prezentowane są: dla 
bieżącego dnia aktualna oraz minimalna 
i maksymalna temperatura, wilgotność po-
wietrza, ciśnienie atmosferyczne, widocz-
ność i siła wiatru (w skali od 0 do 17) oraz 
prognozowane warunki pogodowe na ko-
lejne 3 dni (również z Internetu) – tempe-
ratura minimalna i maksymalna oraz iko-
na obrazująca prognozę na dany dzień.
Dane dotyczące prognozy pogody aktu-
alizowane są automatycznie co 30 min 
lub ręcznie – po naciśnięciu na ikonę Re-
fresh w głównym oknie aplikacji połączo-
nej ze stacją.
Lokalizację, dla której mają być pobiera-
ne dane z sieci, można ustawić automa-
tycznie (jako miejsce, gdzie aktualnie znaj-
duje się smartfon współpracujący ze stacją) 
lub ręcznie (samodzielnie wybierając od-
powiednie miasto z wyświetlanej listy do-
stępnych lokalizacji).
Urządzenie wyświetla aktualną datę i go-
dzinę (w formacie 12- lub 24-godzinnym). 
Może też pełnić funkcję elektronicznego 
budzika (z funkcją drzemki). Możliwe jest 
ustawienie dwóch różnych czasów uru-
chomienia alarmu. Możemy tego doko-
nać za pośrednictwem aplikacji mobilnej, 
z którą współpracuje stacja. Również funk-
cja drzemki może być obsługiwana z wy-
korzystaniem aplikacji.
Urządzenie jest dostępne w kolorze czar-
nym lub białym.

stacja pogodowa z aplikacją

Stacje pogody wykorzystują róż-
norodne czujniki, pozwalające na 
monitorowanie warunków atmos-
ferycznych, m.in. wiatru i opadów 
deszczu.

do niektórych stacji pogo-
dy można wykorzystać spe-
cjalne programy analizu-
jące dane pomiarowe. po-
zwalają one np. na sporzą-
dzenie tabel i wykresów ze 
zgromadzonych wartości.

Niektóre modele stacji pogody mogą współ-
pracować z urządzeniami mobilnymi, a nie-
które do poprawnego funkcjonowania wręcz 
wymagają wykorzystania smartfona lub ta-
bletu. Taką właśnie stacją pogody jest model 
wprowadzony na rynek przez firmę Netat-
mo. Urządzenie, mimo swoich ogromnych 
możliwości technicznych i funkcjonalnych, 
jest bardzo przyjazne w obsłudze. Podczas 
instalacji aplikacji mobilnej do sterowania 
tym modelem wyświetlają się wskazów-
ki odnośnie do obsługi i eksploatacji stacji 
pogody, a także funkcji i rozwiązań dostęp-
nych w oprogramowaniu. Po zapoznaniu się 
z takim samouczkiem korzystanie z urządze-
nia będzie z pewnością znacznie łatwiejsze.

Podstawowy zestaw do obserwacji warun-
ków atmosferycznych składa się w tym wy-
padku z czujnika wewnętrznego i zewnętrz-
nego. Do kompletu można nabyć też do-
datkowe czujniki, np. wiatru lub opadów. 
Jednostka główna systemu Netatmo może 
współpracować z trzema takimi czujnikami.

W komplecie znajdziemy też kołek roz-
porowy i zacisk na rzepy (do modułu ze-
wnętrznego), co znacznie ułatwia i przy-
spiesza instalację, ponieważ po zakupie 
wszystkie elementy niezbędne do tego, 
aby używać stacji pogody, znajdują się 
w zestawie (włącznie z bateriami typu AA 
zasilającymi moduł zewnętrzny).
Pomiary dokonywane są automatycznie co 
pewien czas lub „na żądanie” – po naci-
śnięciu przycisku znajdującego się w gór-
nej części obudowy modułu służącego 
do pomiarów wewnątrz pomieszczenia.
Dane pomiarowe wysyłane są do smart-
fona bezprzewodowo z wykorzystaniem 
domowej sieci. Dzięki temu mogą być one 
przesyłane nawet wówczas, gdy nie ma 
nas w domu. Wystarczy, aby stacja po-
gody i smartfon miały połączenie z In-
ternetem.

Wszystkie dostępne dane pomiarowe 
prezentowane są w aplikacji. Dodat-
kowo wyświetlana jest interneto-
wa prognoza pogody na kilka ko-
lejnych dni. Po obróceniu ekranu 
smartfona o 90° można przeglą-
dać wykresy obrazujące zmiany 
mierzonych parametrów. 
Do poszczególnych wartości przy-
porządkowano, zgodnie z przyję-
tymi zakresami, różnorodne kolory, 
np. zielony oznacza pomiar w nor-
mie, a czerwony wartość przekra-
czającą przyjęte normy, np. infor-
macja alarmowa wysyłana jest na 

urządzenie mobilne użytkownika, 
jeśli stężenie dwutlenku węgla w po-

mieszczeniu przekroczy 1000 ppm (ang. 
parts per million).
Moduł wewnętrzny zestawu Netatmo 
mierzy ponadto natężenie dźwięku w po-
mieszczeniu. Jest ono wyrażane w decy-
belach. Użytkownik za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej (lub strony interneto-
wej) ma też dostęp do mapy świata z po-
miarami zewnętrznymi wykonanymi przez 
stacje pogodowe Netatmo innych użyt-
kowników.

Współpraca ze smartfonem lub tabletem
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bUdoWa stacjI pogody
na przykładzie modelu iMeteo 1 CE marki Technisat

1 Przyciski wyboru funkcji

2 Faza księżyca

3 Data (dzień tygodnia, miesiąc i dzień miesiąca)

4 Aktualna godzina

5 Numer wykorzystywanego kanału/czujnika

6 Temperatura zewnętrzna

7 Trend zmian temperatury zewnętrznej

8 Wilgotność zewnętrzna

9 Trend zmian wilgotności zewnętrznej

10 Temperatura wewnętrzna

11 Trend zmian temperatury wewnętrznej

12 Wilgotność wewnętrzna

13 Trend zmian wilgotności wewnętrznej

14 Ciśnienie atmosferyczne

15 Trend zmian ciśnienia atmosferycznego

16  Diagram trendu zmian ciśnienia atmosferycznego

17 Ikonograficzna prognoza pogody

18 Czujnik pomiarowy

19 Temperatura zmierzona przez czujnik

20 Numer wykorzystywanego kanału

21 Wilgotność zmierzona przez czujnik

22 Częstotliwość pracy czujnika

Dla hobbystów

Dla entuzjastów

Dla profesjonalistów

Stacja pogodowa ADE WS 1600
Produkt nr 1464765

Stacja pogodowa renkforce 
C8428/C8429
Produkt nr 1414020

Stacja pogodowa Davis Vantage Vue
Produkt nr 672549

Stacja pogodowa WS 9130 IT
Produkt nr 646339

Stacja pogodowa WS-0101
Produkt nr 672286

Stacja pogodowa WiFi HP1001
Produkt nr 515931

(20)

(2)

(22)

(7)

Blisko 120 stacji 
pogodowych 
w ofercie Conrad!
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www

symbol

Marka

www.biowin.pl

270009

BioTerM

www.conrad.pl

Davis Vantage Pro 2 (6152eu)

DaVis insTruMenTs

www.conrad.pl

Davis Vantage Vue (6250eu)

DaVis insTruMenTs

pl.horn.eu/pl/PL/

Weather station

neTaTMo

www.conrad.pl

WMr 89

oregon sCienTiFiC

www

symbol

Marka

www.conrad.pl

35.1138.02

TFa

www.conrad.pl

Ws 1600

aDe

www.conrad.pl

eFWs 110 Ms

euroChron

pl.hama.com

8sLsWs

haMa

pl.hama.com

eWs-800

haMa

www

symbol

Marka

pl.hama.com

eWs-860

haMa

pl.hama.com

eWs-3200

haMa

www.conrad.pl

C8428/C8429

renkForCe

www.conrad.pl

aok-5056

renkForCe

www.conrad.pl

FT0100

renkForCe

www

symbol

Marka

www.gotieshop.pl

Ma 10006

MoBiLe-aLerTs

www.gotieshop.pl

WL 2000

MoBiLe-aLerTs

www.conrad.pl

Ws 6830

TeChnoLine

www.conrad.pl

35.1129.01

TFa

www.conrad.pl

eFWs 401

euroChron

www

symbol

Marka

www.pogodawkratke.pl

sP65 

MeTeo

www.pogodawkratke.pl

sP60

MeTeo

www.pogodawkratke.pl

sP53

MeTeo

www.pogodawkratke.pl

sP62 

MeTeo

www.pogodawkratke.pl

sP55 

MeTeo

www

symbol

Marka

www.pogodawkratke.pl

sP52

MeTeo

www.conrad.pl

kL4931

renkForCe

www.technisat.com/pl_PL/

iMeteo 1Ce

TeChnisaT

www.stadler-form.pl

selina

sTaDLer ForM

www.conrad.pl

square 35.1115.iT

TFa

www

symbol

Marka

www.beurer.pl

hM 16

Beurer

pl.hama.com

eWs-810

haMa

www.pogodawkratke.pl

sP58 

MeTeo

www.pogodawkratke.pl

sP61 

MeTeo

www.conrad.pl

Ws 9767

TeChnoLine

www

symbol

Marka

www.conrad.pl

20.2047.52

TFa

www.biowin.pl

096003

BioTerM

www.conrad.pl

20.1076.20.B

TFa

www.conrad.pl

sTh 30

euroChron

www.conrad.pl

sTh200a

renkForCe

toP produkt
2017

toP produkt
2017

toP produkt
2017

toP produkt
2017

toP produkt
2017

toP produkt
2017

toP produkt
2017

1/2 2/2

toP produkt
2017

toP produkt
2017

toP produkt
2017

moDele�zalecane moDele�zalecane

powyżej 500 zł

Segment cenowy premium

Stacje�pogody�elektroniczne Stacje�pogody�elektroniczne

Stacje�pogody�elektroniczne Stacje�pogody�elektroniczne

Stacje�pogody�elektroniczne Stacje�pogody�elektroniczne

Stacje�pogody�analogowe

od 100 do 200 zł

Segment cenowy średni

Segment cenowy wysoki

od 200 do 500 zł

poniżej 100 zł

Segment cenowy ekomomiczny

Segment premium
Segment wysoki

Segment średni

powyżej 300 zł

poniżej 100 zł

od 100 do 300 zł

od 100 do 200 zł

Segment cenowy średni

Segment premium Segment wysoki

powyżej 500 zł od 200 do 500 zł

Stacje�pogody�elektroniczne

Segmenty cenowe ustalane są na podstawie średnich cen detalicznych.

od 200 do 500 zł

Segment średniSegment wysoki

od 100 do 200 zł
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personal weather station

Twoja własna
stacja pogodowa
w smartfonie.

www.netatmo.com

Dowiedz się więcej

• Monitoruje warunki atmosferyczne i jakość powietrza
• Działa w pomieszczeniu i na zewnątrz
• Wysyła powiadomienia o jakości powietrza w czasie rzeczywistym
• Dostęp do wyników pomiarów stacji w dowolnym momencie, z każdego miejsca
• Pomiary stacji pogodowej można udostępniać znajomym, rodzinie lub w sieciach internetowych
• Aplikacja Netatmo jest dostępna bezpłatnie w sklepie App Store

Zeskanuj kod QR swoim  
urządzeniem i zobacz film wideo.
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