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PRZÓD URZĄDZENIA (rys.  1) 
 
1- Ręczny przycisk zapisu do pamięci  ▄ 
Naciśnij, aby ręcznie zapisać bieżące warunki 
pogodowe w pamięci przyrządu.  
 
2- Przyciski pomiarowe ▲ ▼ 
Naciśnij, aby poruszać się pomiędzy ekranami: 
Data/Czas, Pomiary, Ekrany zdefiniowane przez 
użytkownika. 
 

3- Przycisk Zasilania/Ustawień ΦΦΦΦ 
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie. 
Naciśnij, aby wejść i wyjść z głównego menu ustawień.  
 
4- Przycisk podświetlenia ekranu O 
Naciśnij, aby aktywować podświetlenie ekranu na czas 
1 minuty.  
 
5- Przyciski wyboru trybu pracy ◄ ► 
Naciśnij, aby wybrać tryb pracy Pomiary: Bieżące, 
Minimalne/Maksymalne, Średnie wykresy. 
 
6- Przyciski komend ▬ 
W opcji Wykresy, naciśnij aby przejrzeć zbiory 
danych. W opcji Menu ustawień naciśnij, aby dokonać 
wyboru. 
 

 

TYŁ URZ ĄDZENIA (rys. 2) 
 
1 - Turbinka 
Turbinka, która łatwo może być wymieniona przez 
użytkownika, jest osadzona  na szafirowych łożyskach.   
 
2 – Osłona turbinki 
Przesuwana osłona zabezpiecza turbinkę, kiedy nie jest 
ona używana.  
 
3 – Optyczne łącze służące do ładowania danych 
Oprogramowanie oraz interfejs portu szeregowego są 
sprzedawane oddzielnie.  
 
4 - Pokrywka baterii 
Uszczelniona pierścieniem uszczelniającym typu, „O” 
w celu zabezpieczenia przed wodą.  
 
5 - Czujnik temperatury  
Hermetycznie zamknięty precyzyjny termistor. 
 
6 - Czujnik wilgotności  
Czujnik pojemnościowy. 
 
7 - Numery seryjny 
 
8 - Czujnik ciśnienia  
Piezorezystywny krzemowy czujnik monolityczny . 
 
9 - 2 baterie typu AAA 
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 Szanowni Państwo, 
 
Gratulujemy zakupu Kestrel-a 4500, który jest urządzeniem nowej generacji służącym do 
monitorowania pogody. Dzięki temu urządzeniu mogą Państwo mierzyć łatwo i dokładnie 
każdy interesujący Państwa czynnik pogodowy. Kestrel 4500 jest przyjazny dla użytkownika 
oraz łatwy w użyciu (informacje dotyczące szybkiego zapoznania się z urządzeniem na 
pewno pomogą Państwu w rozpoczęciu korzystania z urządzenia). Zalecane jest jednak, aby 
użytkownik zapoznał się z całą instrukcją tak, aby w pełni wykorzystywać możliwości 
urządzenia.. 
 
 
Rozpoczęcie pracy  
 

Woreczek i sznurek 
 
Woreczek i sznurek służą do zabezpieczenia urządzania podczas użytkowania. Cieńszy 
koniec sznurka należy przewlec przez metalową oś, na której zamocowana jest pokrywa 
baterii (rys. 3). 

 
Instalacja baterii 
 

Zalecane jest używanie baterii typu AAA wykonanych z możliwie mało magnetycznych 
materiałów. Użycie do zasilania Kestrela 4500 baterii z materiałów wysoko-magnetycznych 
będzie miało zasadniczy wpływ na prawidłowość funkcjonowania wbudowanego kompasu.  
Sposób wkładania baterii jest pokazany na pokrywce komory baterii. Baterie powinny 
znajdować się w prawidłowej pozycji podczas kalibracji kompasu. Dodatkowo, pomiędzy 
baterie wkładany jest plastikowy element sprężysty zapobiegający ich przesuwaniu się, co 
mogłoby niekorzystnie wpłynąć na wskazania kompasu. Podczas zmiany baterii proszę nie 
zgubić tego elementu sprężystego! 
Po włożeniu baterii przyrząd wejdzie automatycznie w tryb ustawiania daty i czasu. 
Ustawienia użytkownika i zapisane wykresy będą zachowywane podczas wymiany baterii. 

 
 
Włączanie / Wyłączanie 
 

Włączanie – wcisnąć klawisz z czerwonym  ze znakiem Φ (3, rys. 1). 
Wyłączanie – przytrzymać klawisz Φ przez ponad 2 sekundy albo po naciśnięciu Φ, nacisnąć 
środkowy klawisz ▬ (6, rys. 1) przy podświetlonym słowie „OFF” na wyświetlaczu. 
Urządzenie będzie kontynuowało automatyczne gromadzenie pomiarów również gdy 
zasilanie jest wyłączone. 
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Ustawianie daty i czasu 
 
Po pierwszym włączeniu urządzenia Kestrel 4500 (jak również po każdorazowej wymianie 
baterii) należy ustawić czas i datę. Ekran początkowy pojawi się na 3 sekundy, a zaraz po nim 
ekran Ustawień daty/czasu (rys. 4). Naciskanie klawisza strzałki ◄ lub ► (5, rys. 1) pozwoli 

na zapoznanie się z ustawieniami. Naciskanie klawiszy strzałek ▲ i ▼ (2, rys. 1) pozwoli na 
przewiniecie opcji ustawień. Po wprowadzeniu daty i czasu - naciśnięcie klawisza Φ 
spowoduje wyjście z menu Ustawień daty i czasu. Ponowne naciśnięcie klawisza Φ 
spowoduje wyjście z Głównego menu ustawień. 
 
 

Kalibracja cyfrowego kompasu  
 
Z powodu właściwości magnetycznych baterii cyfrowy kompas Kestrel-a 4500 musi być 
skalibrowany („nauczony”) poprzez wprowadzenie korekty związanej z polem 
magnetycznym baterii. Operację tą trzeba powtarzać przy każdej wymianie baterii lub 
otwarciu drzwiczek od pojemnika na baterie. Jeżeli urządzenie nie będzie kalibrowane, 
wyświetli komunikat „uncalibrated” na dole ekranów kierunku wiatr oraz nie będzie 
zapamiętywać wartości pomiaru kierunku (dopóki nie zostanie skalibrowane). 
 
Kalibrując kompas bądź pewny, że wybrane miejsce jest oddalone od metalowych lub 
magnetycznych materiałów. Dla przykładu, nie można kalibrować urządzenia na stalowym 
(żelaznym) stole. Pamiętaj również o utrzymywaniu Kestrel-a pionowo (przód/tył,  
lewo/prawo), co jest to niezbędne do poprawnej kalibracji. Pianka wypełniające opakowanie 
transportowe pomoże w odpowiednim usytuowaniu przyrządu w czasie kalibracji. (Pianka ta 
jest również pożyteczna podczas ustawiania przyrządu do mierzenia wartości w terenie). 
Dodatkowo, usunięcie turbinki podczas procesu kalibracji jest również zalecane. (W tym celu 
naciśnij na brzegi wiatraczka tak,  aby wyskoczył. Wepchnij go z powrotem po zakończeniu 
kalibracji. Ustaw w linii trójkąty na obudowie turbinki i na obudowie przyrządu. Trójkąt na 
urządzeniu znajduje się przy mocowaniu pokrywki na wiatraczek - patrząc od przodu.) 
 
Aby kalibrować elektroniczny kompas musisz nacisnąć przycisk Φ, aby wejść do głównego 
menu. Następnie użyj przycisku ▼ i przycisku  ▬ , aby wybrać System. W menu system 
wybierz „Compass Cal. – Klaibracja kompasu” Postępując zgodnie z wyświetlanymi 
wskazówkami, postaw Kestrel-a w piankowej podstawce i powoli obróć w koło 3 razy. Każdy 
obrót powinien trwać około 10 sekund. Napis „Cal Complete – Kalibracja zakończona” 
pojawi się na wyświetlaczu po zakończeniu kalibracji. Użyj przycisku Φ do opuszczenia 
Menu.  
 
Po zakończeniu kalibracji możesz sprawdzić dokładności elektronicznego kompasu 
porównując go  innym kompasami poprawnie wskazującym. Zwróć uwagę na ustawienie 
miernika Kestrel w pozycji pionowej, sprawdź wskazania dla południa, północy wschodu i 
zachodu. (Jest możliwe, że niektóre, ale nie wszystkie kierunki, będą wskazywane poprawnie 
mimo, że przyrząd nie będzie skalibrowany poprawnie.) Pamiętaj aby trzymać miernik 
Kestrela i drugi przyrząd w takiej odległości, aby nie interferowały magnetycznie pomiędzy 
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sobą. Wskazania przyrządu powinny być w granicach +/- 5° wartości wskazanej przez 
kompas wzorcowy. Jeżeli wskazania nie są odpowiednio dokładne przeprowadź kalibrację 
ponownie. 
 
Gdy raz skalibrujesz kompas poprawnie, nie musisz kalibrować go ponownie dopóki: 
a) nie zmienisz baterii lub nie otworzysz drzwiczek od baterii,  
b) na mierniku, na dole ekranu kierunku, wiatru bocznego lub czołowego nie pokaże się 
informacja „uncalibrated – nie skalibrowany”. 
 
 

Informacje o błędzie kalibracji. 
 
Są trzy informacje o błędzie, jakie mogą się pojawić podczas kalibracji: 
 
• Magnetic Batteries – Bateria magnetyczna: Są pewne przypadki w których, pole 

magnetyczne baterii jest tak silne, że Kestrel nie może precyzyjnie skalibrować kompasu. 
W tym przypadku, przed wykonaniem trzech pełnych obrotów, na ekranie pojawi się 
napis o tym błędzie. Trzeba wówczas otworzyć pokrywę baterii i obrócić baterie wzdłuż 
ich osi i powtórzyć kalibrację. 

 
• Too Slow – za wolno: Urządzenie było zbyt wolno obracane podczas kalibracji. Naciśnij 

przycisk Φ aby usunąć ekran błędu i wykonaj czynności zgodnie ze wskazówkami na 
ekranie kalibracji. 

 
• Too Fast – za szybko: Urządzenie było zbyt szybko obracane podczas kalibracji. 

Naciśnij przycisk Φ aby usunąć ekran błędu i wykonaj czynności zgodnie ze 
wskazówkami na ekranie kalibracji. 

 
 
Przeglądanie  ustawień 
 
Kestrel 4500 może pokazywać do 13 pomiarów (rys. 6, niektóre z nich to obliczenia) w 3 
trybach (rys. 5). Pomiary są wyświetlane z prawej strony razem z odpowiadającym im 
oznaczeniem graficznym (ikona). Naciskanie klawiszy strzałek ◄ i ► pozwoli na 
przewinięcie opcji ustawień i zapoznanie się z różnymi rodzajami pomiarów. 
Dostępne tryby to:  
• „Current – Bieżący” - Obrazuje bieżące odczyty. 
• „Min/Max/Avg - Min./Maks./Średnie” - Obrazuje odczyty zachowanych danych. 
• „Chart - Wykres” - Obrazuje graficzną reprezentację do 250 zachowanych punktów 

pomiarowych.  
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Poza wymienionymi opcjami pomiarów i trybów występują również 3 Ekrany użytkownika, 
które w tym samym czasie obrazują 3 bieżące wartości pomiarów oraz ekran daty i czasu, 
który podaje bieżącą datę i czas. 

 

 
 
Rys. 6. Wybór rodzaju pomiaru: 1 – kierunek wiatru, 2 prędkość wiatru, 3 – wiatr boczny,     
4 – wiatr czołowy, 5 – temperatura, 6 – temperatura odczuwalna, 7 – wilgotność względna,     
8 – współczynnik cieplny, 9 – temperatura punktu rosy, 10 – temperatura termometru 
mokrego (w psychrometrze), 11 – ciśnienie barometryczne, 12 – wysokość, 13 – wysokość 
gęstościowa. 

 
 
Przeglądanie pomiarów  

 
Ekran daty i czasu (rys. 7). Naciśnięcie klawisza strzałki ▼ spowoduje przejście do ekranu 
obrazującego bieżąca prędkość wiatru. Ponowne naciśnięcie klawisza strzałki ▼ spowoduje 
przejście do ekranu bieżących temperatur. Dalsze przyciskanie klawisza strzałki ▼ będzie 
powodowało przemieszczanie się pomiędzy bieżącymi ekranami pomiarów. Naciskanie 
klawisza ▲ będzie powodowało przemieszczanie się pomiędzy ekranami w przeciwnym 
kierunku.  
 
 

Przeglądanie wykresów  
 
Urządzenie Kestrel 4500 może zapamiętać do 1400 różnych wyników pomiarów. W celu 
obejrzenia danych należy nacisnąć klawisz ▬ w momencie oglądania wykresu (rys. 8). 
Kursor (1) ustawi się na najbardziej aktualnym punkcie danych. Naciśnięcie klawisza < 
umożliwi przejrzenie starszych, a klawisza ► nowszych wyników pomiarów. Dane dotyczące 
daty i czasu (4) w jakim dane zostały zachowane będą wyświetlane na dole ekranu. Wynik 
pomiaru (1) będzie widoczny na górze wykresu (2). Przytrzymanie klawiszy strzałek ◄ lub 
► umożliwi szybkie przejrzenie wszystkich punktów danych.  
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Naciśnięcie klawiszy strzałek ▼ lub ▲ pozwoli na przejrzenie danych dotyczących innych 
pomiarów. Kursor pozostanie w tym czasie w tym samym miejscu i z ta samą datą. W 
momencie gdy nowe dane są zachowywane podczas oglądania wykresów danych cały wykres 
zostanie przesunięty się w lewo, a nowe dane zostaną podane z prawej części ekranu. Kursor 
nie będzie się przesuwał razem z wykresem.    
 
Naciśnięcie klawisza ▬ spowoduje powrót do Trybu wykresów.     
 
 

Tryby nawigacji  
 
Naciśnięcie klawisza strzałki ► w menu Bieżących ekranów spowoduje pokazanie Min 
/Max/Średnich wyników pomiarów. Jeżeli nie ma żadnych zachowanych danych wynik 
będzie pokazany jako --.-.  
Ponowne naciśnięcie klawisza strzałki ► pozwoli na obejrzenie wykresów pomiarów. Jeżeli 
nie ma żadnych zachowanych danych pokazana zostanie oś a wykres będzie pusty.  
Naciśnięcie klawisza strzałki ◄ spowoduje powrót do menu Min/Max/Średnich i Bieżących 
ekranów. Naciśnięcie klawiszy strzałek ▼ lub ▲ umożliwi przejrzenie Min/Max/Średnich 
lub Bieżących ekranów. 
 
 
Funkcje specjalne 
 

Ekrany użytkownika  
 
Kestrel 4500 posiada trzy ekrany użytkownika, które mogą zostać dostosowane tak, aby 
wyświetlały bieżące pomiary w tym samym czasie (rys. 9).  
 

 
 

Min. /Maks./Średnie dla prędkości wiatru, kierunku, wiatru bocznego i 
czołowego i temperatury odczuwalnej spowodowanej ruchem powietrza.    

 
Min./Maks./Średnie (MMS) wielkości dla prędkości wiatru, kierunku i temperatury 
odczuwalnej spowodowanej ruchem powietrza mierzone są niezależnie od zapisanych i 
wyświetlanych w postaci wykresu danych. (Kierunek nie jest zapisywany jeżeli dane nie mają 
zastosowania i będą wyświetlane jako N/A na ekranie MMS) 
 
To pozwala użytkownikowi włączyć i wyłączyć  uśredniany przedział czasu w najbardziej 
odpowiednim momencie dla ich zastosowania. Uśrednianie wszystkich wartości związanych z 
wiatrem (prędkości wiatru, kierunku, wiatru bocznego i czołowego i temperatury odczuwalnej 
spowodowanej ruchem powietrza) będą włączone i wyłączone razem.  
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Gdy przeglądane są ekrany MMS wielkości dla prędkości wiatru lub temperatury 
odczuwalnej, naciśnięcie klawisza ▬ w momencie, gdy ekran wyświetla komendę „average - 
średni”, spowoduje rozpoczęcie zbierania danych z pomiarów. Naciśnięcie klawisza ▬ w 
momencie, gdy ekran wyświetla komendę „stop”, spowoduje zatrzymanie pobierania danych i 
zatrzymania wartości wyniku na ekranie. Naciśnięcie klawisza ▬ w momencie, gdy ekran 
wyświetla komendę „clear - wyczyść”, spowoduje wyczyszczenie zapisanych danych. 
Działania takie będą występowały dla wszystkich wartości pomiarów niezależnie od tego, 
który jest bieżąco wyświetlany na ekranie. MMS wielkości dla prędkości wiatru i chłodzenia 
ciała spowodowanego ruchem powietrza nie będą miały wpływu na MMS lub dane 
zachowane.  
 
 

Ręczne zachowywanie danych  
 
Naciśnięcie klawisza ▄ (klawisz 1, rys.  1)  spowoduje ręczne zachowanie danych. Wówczas 
na ekranie pojawić się powinien jeden z poniższych komunikatów: „Data stored - Dane 
Zachowane” (dane zostały pobrane i zostaną pokazane na wykresie), „Full – Zapełniony” 
(opcja nadpisywania jest wyłączona i zbiór zapisanych danych jest pełny) lub „Off – 
Wyłączony” (klawisz służący do ręcznego zapisu danych został wyłączony). Patrz strona 8 w 
celu uzyskania informacji dotyczących Pamięci. 
 
 

Podświetlenie ekranu 
 
Naciśnięcie klawisza O (4, rys. 1) spowoduje uruchomienie opcji podświetlenia ekranu. Ekran 
będzie podświetlony przez czas 1 minuty. Naciśnięcie klawisza O w czasie krótszym niż 1 
minuta spowoduje ręczne wyłączenie podświetlenia ekranu. 
Kestrel w wersji 4500 NV posiada specjalny filtr „Night-Vision” poprawiający widoczność w 
nocy. 
 
 

Pomiar Kierunku 
 
Przed rozpoczęciem pomiarów są, trzeba zrozumieć trzy proste rzeczy, aby poprawnie 
korzystać z kompasu Kestrel-a: 
 

1. Kestrel jest przystosowany przede wszystkim do pomiaru prędkości wiatru, dlatego  
trzeba go używać tak, jak przy pomiarze wiatru - w pozycji pionowej. Jak każdy 
kompas, także i ten musi być wypoziomowany by podawać właściwe wyniki. Aby 
wyniki były najbardziej precyzyjne Kestrel 4500 musi być jak najbliżej pionu, jak to 
jest możliwe. Każdy stopień odchyłki od pionu może sprawić, że odczyty kompasu 
mogą różnić się dodatkowo o 3°. 

 
2. Miernik Kestrel używa dwóch baterii AAA. Baterie te posiadają swoje pole 

magnetyczne które może wpływać na odczyty kompasu, jeżeli nie jest skalibrowany 
właściwie. Po wymianie baterii musisz przeprowadzić proces kalibracji 
elektronicznego kompasu, aby upewnić się że, wpływ pola magnetycznego baterii jest 
skompensowany. Jeżeli przyrząd nie będzie skalibrowany nie będzie on mierzył 
wartości a na dole ekranu kierunku wyświetli wiadomość „uncalibrated – nie 
skalibrowany”. 



 9 

 
3. Wiatraczek w Kestrel-u także posiada niewielki magnes, który w niewielkim stopniu 

może wpływać na odczyty kompasu w momencie, kiedy wiatraczek nie kręci się lub 
kołysze się. Aby uzyskać największą dokładność turbina musi być w ruchu (lub może 
być czasowo usunięta).  

 
Aby uzyskać odczyt wskazania kompasu ustaw przyrząd pionowo TYŁEM do kierunku, 
który chcesz mierzyć. ( Możesz również spojrzeć przez  wycięcie w obudowie dla czujników 
ustalając zgodność kierunku.) Miernik wyświetli wówczas kierunek i stopnie azymutu. 
 
 

Geograficzna a Magnetyczna Północ – deklinacja magnetyczna 
 
„True north - Północ geograficzna” jest to północna oś obrotu Ziem. Jest to punkt, w którym 
zbiegają się południki pokrywające kulę Ziemską. „Magnetic north - Północ magnetyczna” to 
punkt na kuli Ziemskiej, gdzie pole magnetyczne skierowane jest ku dołowi. Magnetyczna 
północ nie pokrywa się z geograficzną północą i jej pozycja zmienia się z biegiem czasu. 
Różnica pomiędzy magnetyczną północą a geograficzną północą nazywa się  „Declination 
(Variation) - deklinacją magnetyczną”. Jej wartość dla Państwa położenia można sprawdzić w 
Internecie: storna NOAA może być przykładowym źródłem tej informacji: 
www.ngdc.noaa.gov 
 
Kestrel 4500, tak jak inne kompasy, mierzy magnetyczną północ. Geograficzna północ może 
być wyświetlona, jeżeli wprowadzimy wartość deklinacji właściwej dla danej lokalizacji. 
Przeglądając kierunki w opcji „Mgnetic North - Magnetycznej północy”, wyświetlacz wskaże 
na dole ekranu „True N #.# E” - Geograficzna N #.# E”, gdzie #.# to wartość ustawionej 
deklinacji. 

 
Aby przejść pomiędzy tymi opcjami, naciśnij przycisk ▬ i użyj  przycisków ◄ i ► żeby 
przechodzić pomiędzy opcjami „Magnetic - Magnetyczna” i „True – Geograficzna”. By 
wprowadzić wartość deklinacji dla konkretnej lokalizacji, naciśnij przycisk ▼ aby zaznaczyć 
„Variation – deklinacja” i przyciski ◄ i ► aby wprowadzić wartość liczbową. 
 
 

Pomiar wiatru bocznego i czołowego 
 
Kestrel 4500 automatycznie oblicza wiatr boczny lub czołowy np. względem pasa startowego 
lub innego kierunku. Aby użyć tej z opcji powinieneś najpierw w sposób opisany poniżej 
ustalić, w którą stronę zmierza pas startowy lub gdzie położony jest twój cel (czyli 
wprowadzić do pamięci Kestrel-a jego azymut). Następnie dokonaj pomiaru prędkości wiatru 
w zwykły sposób, czyli celując Kestrel-a pod wiatr. Wynik pomiaru (duże cyfry) będzie 
odpowiadać odpowiednio pomiarowi wiatru „Crosswind - bocznego” lub „Headwind – 
czołowego” (w zależności od wybranej opcji) dla wybranego ustalonego kierunku. 
 
Uwaga: Wiatr „Tailwinds – wsteczny, tylny” wyświetlany jest ze znakiem ujemnym. 
Całkowita prędkość wiatru i jego kierunek jest wyświetlana pod wartościami wiatru bocznego 
lub czołowego (małe cyfry).  
 
Aby wprowadzić do pamięci Kestrel-a azymut pasa startowego lub innego kierunku naciśnij 
przycisk ▬ w momencie, gdy jesteś w menu (na ekranie) wiatru bocznego lub czołowego. 
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Ekran ustawień będzie zawsze na górze wskazywał kierunek „Magnetic North – 
magnetycznej pólnocy” nawet jeśli Kestrel jest ustawiony na „True North – północ 
geograficzną”. (Jeżeli wybrałeś pracę w modzie „Północy geograficznej” w ekranie 
„Direction – kierunków”, to ten wybór będzie zachowany także po powrocie do ekranu 
„Direction – kierunków”.) Użyj przycisków ▲ i ▼ aby wybrać opcję „Auto set -
automatyczny wybór” lub „Manual set - wybór ręczny”, poczym naciśnij przycisk ▬  dla 
potwierdzenia wyboru, a następnie, aby ustawić „Magnetic heading - kurs magnetyczny” 
automatyczny lub ręczny, podążaj za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. 
 
- „Auto Set – ustawienie automatyczne” pozwala, po wycelowaniu Kestrel-a wzdłuż pasa 
startowego lub w kierunku celu, automatycznie ustawić azymut odniesienia. W tym celu 
wyceluj Kestrel-a wzdłuż pasa startowego lub w kierunku celu i naciśnij przycisk ▬. 
 
- „Manual Set – ustawienie ręczne” pozwala wprowadzić znany Ci kierunek pasa startowego 
lub celu. W opcji „Auto Adjust – automatyczna regulacja” wykonaj czynności zgodnie z 
poleceniami na ekranie. Użyj przycisków ◄ i ► wprowadź poprawny azymut celu. Naciśnij 
przycisk ▬ , aby zatwierdzić wybór. 

  
 

Wilgotność względna 
 
W celu uzyskania poprawnych wyników pomiarów należy urządzenie Kestrel 4500 trzymać 
w miejscu zacienionym.  Urządzenie powinno przed pomiarem pozostawać w 
ustabilizowanych i niezmiennych warunkach przez minimum kilka minut.  

• Zalecane jest zapewnienie podczas pomiaru przepływu powietrza wokół miernika o 
prędkości minimum 1 m/s. Jeżeli brak wiatru, to można go wytworzyć poruszając 
miernikiem w przód i w tył tak, aby powietrze intensywnie opływało czujniki 
znajdujące się w otworze obudowy (są to elementy 5 i 6 na rysunku 2). 

• Jeśli nie ma przepływu powietrza wokół miernika, to czas stabilizacji wyniku może 
wynosić ponad 20 minut. W celu stwierdzenia, czy wynik pomiaru jest stabilny, można 
użyć opcji zapisu wyniku do pamięci z krótkim odstępem czasu (np. 20 sekund) i 
następnie obserwować stabilizacje pomiaru na podstawie wykresu z zebranych 
pomiarów.  

 
 

Ciśnienie barometryczna i dostosowywanie wysokości   
 
Kestrel 4500 mierzy ciśnienie barometryczne rzeczywiste, aby z niego następnie obliczyć 
ciśnienie barometryczne znormalizowane (sprowadzone do poziomu morza) i wysokość nad 
poziomem morza. Zmiany w wartości ciśnienia powietrza lub wysokości wpłyną na te 
odczyty. Z tego też powodu ważne jest, aby je dostosować w razie potrzeby. Najpierw należy 
uzyskać dane dotyczące bieżącego ciśnienia barometrycznego znormalizowanego lub 
wysokości, na jakiej dana lokalizacja się znajduje. Bieżącą wartość ciśnienia 
barometrycznego znormalizowanego można uzyskać z lokalnej stacji meteorologicznej lub 
najbliższego lotniska.  
 
Uzyskana wartość powinna następnie zostać wpisana jako wartość ciśnienia referencyjnego 
na ekranie wysokości. Inna metoda polega na uzyskaniu informacji o wysokości na podstawie 
map topograficznych. Wartość tą należy ustawić jako wysokość referencyjną na ekranie 
barometrycznym w celu uzyskania poprawnych wyników wartości ciśnienia. Istnieją więc 
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dwa sposoby, można użyć ekranu barometrycznego lub ekranu wysokości. Zakładając, że 
wysokość jest znana, należy ustawić wysokość referencyjną na ekranie dla danego 
wzniesienia. Wówczas przy stałej lokalizacji w możliwe będzie śledzenie zmian ciśnienia 
barometrycznego. Pomiary na ekranie wysokości będą jednak również ulegać zmianom. 
Wielkość tej wartości będzie się zmieniać w momencie, gdy fronty atmosferyczne będą 
przesuwać się nad daną lokalizacją. 
 
 

Rozpoczynanie pracy ze znanym ciśnieniem dla danej lokalizacji 
 
Uzyskanie odczytów ciśnienia barometrycznego z lokalnego źródła prognozowania pogody 
pozwoli na wykorzystanie ich jako wielkości referencyjnych ciśnienia. 
Naciśnięcie klawisza ▬ na ekranie „Altitude – wysokości” spowoduje wejście do menu 
dostosowywania (rys. 11, na dole). Naciśnięcie klawisza ► spowoduje wzrost wielkości 
ciśnienia referencyjnego, a naciśnięcie klawisza ◄ spowoduje jego obniżenie. Wysokość 
będzie zmieniać się wraz za zmianami wielkości ciśnienia referencyjnego. Naciśniecie 
klawisza ▬ spowoduje wyjście z menu dostosowywania. 
 
 

Rozpoczynanie pracy ze znaną wysokością lokalizacji 
 
Uzyskanie danych dotyczących wysokości z map topograficznych może zostać później 
wykorzystanie jako referencyjna wartość wysokości. Naciśnięcie klawisza ▬ na ekranie 
bieżącego ciśnienie barometrycznego spowoduje wejście do opcji dostosowywania (rys. 11, 
na górze). Naciśnięcie klawisza ► spowoduje zwiększenie wartości wysokości, a klawisza ◄  
jej obniżenie. Ciśnienie barometryczne będzie się zmieniać wraz ze zmianami wysokości. 
Naciśnięcie klawisza ▬ spowoduje wyjście z opcji dostosowywania.  
 

 
Należy pamiętać, że występujące w praktyce zmiany ciśnienia barometrycznego w ciągu doby 
są stosunkowo niewielkie, jednak maja one bardzo duże znaczenie dla zmian pomiaru 
wysokości. Dlatego, jeżeli wysokość jest dla Ciebie ważna,  musisz pamiętać o częstej 
kalibracji barometru. 
 
Do kalibracji wysokościomierza nie należy używać danych z GPS, ponieważ dostępna 
technika GPS jest zbyt mało dokładna. Dlatego samoloty nadal wykorzystują 
wysokościomierze barometryczne, a nie wysokościomierze GPS.  
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Główne menu ustawień  
 
Kestrel 4500 może zostać dostosowany na wiele różnych sposobów. Naciśnięcie klawisza Ф 
spowoduje wejście do Głównego Menu Ustawień. Naciśnięcie klawisza ▬ spowoduje 
wybranie podświetlonego ustawienia. 
 

Przyrząd wyłączony 
 
Naciśnięcie klawisza Ф lub ▬ spowoduje wyłączenie ekranu. Gdy ekran jest wyłączony 
jednostka automatycznie kontynuuje zapisywanie danych z wcześniej zdefiniowaną 
częstotliwością zapisu. Bateria będzie wyczerpywała się szybko, gdy dane będą zapisywane 
zbyt często. Jedyną metodą, która pozwoli na całkowite wyłączenie urządzenia jest wyjęcie z 
niego baterii. Ustawienia użytkownika oraz dane zapisane w pamięci pomiarów nie zostaną 
utracone po wyjęciu baterii zostaną z urządzenia.    
 

Opcje zapisu pomiarów do pamięci  
 
Ustawienia  Opis Działanie 
Clear log – Wyczyść 
pamięć 
Go/Done – 
Idź/zrobione 

Wszystkie wyniki pomiarów w pamięci 
przyrządu zostaną wykasowane. 
Wykasowane zostają także  dane typu 
Minimalna/Maksymalna/Średnia (MMS) 

Naciśnij klawisz 
strzałki ◄ lub  ► aby 
skasować pamięć.  

Reset – kasowanie 
 MMA  
Go/Done – 
Idź/zrobione 

Wykasowane zostają wszystkie dane typu 
MMS  
 
Dane pomiarowe pozostają bez zmian.   

Naciśnij klawisz 
strzałki ◄ lub ► aby 
skasować MMA. 

Auto Store - Zapis 
Automatyczny 
 
On/Off - 
Włączony/Wyłączony  

Kiedy zapis jest włączony, wyniki pomiarów 
są automatycznie zapisywane do pamięci w 
ustawionym odstępem okresu zapisu. Kiedy 
zapis jest wyłączony, dane są zapisywane 
tylko wtedy, jeżeli zostanie to 
zainicjalizowane ręcznie przy użyciu 
klawisza ▄ . 

Naciśnij klawisz 
strzałki ◄ lub ► aby 
przełączać ten tryb 
zapisu.   

Store rate - Okres 
zapisu  * 
 
(2 sekundy –  
12 godzin)  

Odstęp czasu, co który z kolejny zestaw 
danych zostanie automatycznie zapisyany w 
pamięci (jeżeli dane są zapisywane często, to 
czas pracy baterii będzie mniejszy).   
 

Naciśnij klawisz 
strzałki ◄ lub ► aby 
zwiększyć lub 
zmniejszyć okres 
zapisu.    

Overwrite - Zapis 
kasujący zapis 
poprzedni  
 
On/Off - 
Włączony/Wyłączony 

Ten rodzaj ustawień ma znaczenie, gdy 
pamięć wyników pomiarów zostanie 
zapełniona. Wówczas, gdy ta funkcja jest 
włączona, najstarsze rekordy danych są 
kasowane tak, aby zrobić miejsce na nowe 
dane. Kiedy funkcja jest wyłączona, to nowe 
dane nie będą zapisywane (zapis zatrzyma 
się po zapełnieniu pamięci). 

Naciśnij klawisz 
strzałki ◄ lub ► aby 
przełączać ten tryb 
zapisu. 

Man store - Zapis 
ręczny 
On/Off - 
Włączony/Wyłączony 

Kiedy jest włączony, dane są zapisywane po 
naciśnięciu  klawisza ▄ . Kiedy jest 
wyłączony, klawisz ▄  nie jest aktywny.  

Naciśnij klawisz 
strzałki ◄ lub ► aby 
przełączać ten tryb 
zapisu. 
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Ustawienia te kontrolują właściwości zapisu danych. Naciśnięcie klawisza Ф spowoduje 
powrót do Głównego Menu Ustawień.  
 
* Uwaga: Kiedy urządzenie jest wyłączone, to dane pomiarowe nie będą zapisywane z 
częstotliwością  2 sekund i 5 sekund (należy ustawić większy odstęp czasu zapisu). 
 
 

Pomiary 
 

Ekrany pomiarów mogą zostać ukryte tak, aby nie były widoczne podczas standardowego 
przeglądania pomiarów. Np. jeżeli temperatura odczuwalna nie interesuje użytkownika, to 
może zostać ukryta. Klawisze strzałek ◄ lub ► umożliwi ą przełączanie pomiędzy opcjami 
włączony i wyłączony dla każdego pomiaru z osobna. Naciśniecie klawisza strzałki ▲ lub ▼ 
spowoduje podświetlenie wybranego pomiaru. Naciśnięcie klawisza Ф spowoduje powrót do 
Głównego Menu Ustawień. 
 

Skala wykresów 
 

Ustawienia te kontrolują zakresy widoczne na osiach wykresów. W zależności od wartości 
zebranych danych, dolny i górny zakres na osi wykresów powinien być tak ustawiony, aby 
uzyskać jak najlepszą czytelność wykresów. Potrzebny pomiar można podświetlić poprzez 
naciśnięcie odpowiednio klawiszy strzałek ▲ lub ▼. Naciśnięcie klawisza ▬ spowoduje 
wybranie podświetlonego pomiaru. Naciśnięcie odpowiednio klawiszy ◄ lub ► umożliwi 
zwiększenie lub zmniejszenie wartości granic zakresu na osi. Naciśniecie klawiszy strzałek ▲ 
lub ▼ spowoduje zmianę pomiędzy górną a dolną wartością zakresu na osi. Aby powrócić do 
ekranu wyboru pomiarów należy nacisnąć klawisz Ф. Naciśnięcie klawisza Ф spowoduje 
powrót do Głównego Menu Ustawień.  
 
 

Jednostki.  
 
Jednostki miar mogą zostać zmienione stosownie do zastosowania przyrządu. Dostępne są 
następujące jednostki: 
 
Prędkość wiatru Temperatura Ciśnienie   Wysokość 
m/s metry na 

sekundę 
°C Stopnie 

Celsjusza 
inHg cale słupa 

rtęci 
m metry 

km/h kilometry na 
godzinę 

°F Stopnie 
Fahrenheita 

hPa hektopaskale  ft  stopy 

kt węzły   psi funty na cal 
kwadratowy 

  

mph mile na 
godzinę 

  mb milibary   

ft/m stopy na 
minutę 

      

Bft stopnie 
Beauforta 

      

 
Wybrane podświetlone pomiary mogą zostać zmienione poprzez naciśniecie klawiszy strzałek 
▲ lub ▼. Naciśnięcie odpowiednio klawiszy ◄ lub ► ułatwi przewijanie przez menu 
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dostępnych jednostek. Naciśnięcie klawisza Ф spowoduje powrót do Głównego Menu 
Ustawień. 
 
 

Ekrany użytkownika.  
 
Trzy ekrany użytkownika mogą zostać tak skonfigurowane, aby wyświetlać informacje 
najbardziej potrzebne. Tylko bieżące pomiary mogą zostać wybrane do ekranów 
użytkownika. Minimum/Maksimum/Średnia oraz Wykresy nie są dostępne. Podświetlenie 
wybranego ekranu użytkownika może zostać dokonane poprzez naciśnięcie klawisza strzałki 
▲ lub ▼. Naciśnięcie klawisza ▬ spowoduje wybranie podświetlonego ekranu użytkownika. 
Naciśniecie klawiszy strzałek ▲ i ▼ spowoduje zmianę linii podświetlenia, a klawisze ◄ 
oraz ► ułatwią przewijanie przez menu pomiarów dostępnych dla każdej podświetlonej linii. 
Naciśnięcie klawisza Ф spowoduje powrót do Głównego Menu Ustawień Użytkownika. 
Pozostałe ekrany użytkownika są ustawiane w taki sam sposób.  Naciśnięcie klawisza Ф 
spowoduje powrót do Głównego Menu Ustawień. 
 
 

System 
 
Kontrast ekranu i auto-wyłączanie mogą być zmienione stosownie do wymagań. Pomiar 
wilgotności względnej i ciśnienia może zostać poddany powtórnemu wzorcowaniu. 
Naciśniecie klawiszy strzałek ▲ i ▼ spowoduje podświetlenie wybranej opcji, a klawisze 
strzałek ◄ oraz ► ułatwią dostosowanie i wybór.  
 
Kontrast ekranu  może zostać skorygowany dla uzyskania lepszej widoczności w zależności 
od otaczających warunków oświetleniowych. Naciśniecie klawisza strzałki ◄ lub ► 
spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie kontrastu z 0 do 20 (0 - najjaśniejszy, 20 -  
najciemniejszy).  
 
Wygaszacz ekranu może zostać ustawiony tak, aby ekran automatycznie się wyłączał 
(pozwala to na oszczędzanie baterii). Opcja automatycznego wyłączania zadziała tylko wtedy, 
gdy przez ten czas żaden klawisz urządzenia nie zostanie naciśnięty. Użycie klawiszy strzałek 
◄ lub ► pozwoli na przewinięcie do opcji automatycznego wyłączania i wybrania 
najbardziej korzystnej dla użytkownika (15 minut, 60 minut, wyłączona).  
 
Kalibracja barometru.  Czujnik ciśnienia może zostać powtórnie wzorcowany w 
uzasadnionych przypadkach. Ważne jest, aby podczas wzorcowania czujnika znać 
jednocześnie dokładną wysokość i średnie ciśnienie barometryczne na poziomie morza dla 
danej lokalizacji. Najpierw należy ustawić wysokość na ekranie pomiarów „BARO – 
barometrycznych” na znana wysokość. Następnie należy skorygować ustawienia kalibracji 
barometru na ekranie „Baro cal – Kalibracja barometru” do znanego ciśnienia 
barometrycznego na poziomu morza. Ponowne wzorcowanie tego czujnika nie jest zazwyczaj 
wymagane. Nie jest również zalecane aby samodzielnie wzorcować czujnik ciśnienia bez 
konsultacji z serwisem.   
 
Kalibracja wilgotno ści. Czujnik wilgotności może zostać powtórnie wzorcowany poprzez 
wprowadzenie poprawnej wartości wilgotności w określonych dokładnie znanych warunkach 
klimatycznych. Aby dokonać kalibracji wymagane będzie dodatkowe wyposażenie, np. 
zamknięte pojemniki z nasyconymi solą roztworami albo komora klimatyczna i wzorzec 
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wilgotności. Ponowne wzorcowanie czujnika nie jest zazwyczaj wymagane. Nie jest również 
zalecane aby ponownie wzorcować czujnik bez konsultacji z serwisem.   
 
Data i czas. Data i czas jak również format daty i czasu mogą być dostosowane do wymagań 
użytkownika. Dostępne formaty czasu to: 12 godzin lub 24 godziny. Dostępne formaty daty 
to: dzień/miesiąc/rok, miesiąc/dzień/rok (patrz: dokładne instrukcje dotyczące ustawiania daty 
i czasu). Naciśnięcie klawisza Ф spowoduje powrót do głównego menu ustawień.   
 
Język. Tekst może być wyświetlany w jednym z pięciu języków: angielskim, francuskim, 
niemieckim, włoskim lub hiszpański. W celu wybrania języka należy użyć klawiszy strzałek 
▲ i ▼ aby wyróżnić wybrany język. Naciśnięcie klawisza ▬ spowoduje wybranie języka 
oraz powrót do głównego menu ustawień. W przeciwnym razie naciśnięcie klawisza Ф 
spowoduje powrót do Głównego Menu Ustawień bez zmiany języka.  
 
Przywracanie. Ustawienia domyślne dla jednostek miar, formatu czasu, daty i ustawień 
systemowych mogą zostać przywrócone do wartości domyślnych (patrz: lista ustawień 
domyślnych). Naciśnięcie klawisza strzałki ▲ lub ▼ spowoduje wyróżnienie wybranej opcji 
ustawień domyślnych: metryczny, imperial (system miar i wag stosowany w USA) lub 
domyślny. Naciśnięcie klawisza strzałki ◄ lub ► spowoduje powrót do ustawień 
fabrycznych. Naciśnięcie klawisza  Ф spowoduje powrót do głównego menu ustawień.  
 
 
Przykładowe zastosowania 
  
W tej części instrukcji zostaną przedstawione przykładowe zastosowania, w których Kestrel 
4500 może zostać użyty (wraz z właściwymi ustawieniami trybu pracy pamięci). 
 
Monitorowanie pogody  
 
Auto store Zapis automatyczny  włączony 
Store Rate Okres zapisu 1 godzina 
Overwrite Zapis kasujący zapełnioną pamięć włączony 
Man store Zapis ręczny wyłączony 
 
Tego typu ustawienia pozwolą na śledzenie warunków pogodowych przez około 2 miesiące. 
Gdy pamięć zostanie zapełniona, to każdy następny pomiar jest zachowywany w miejsce 
najstarszego wyniku pomiarów. Wykresy umożliwiają uzyskanie szybkiego podglądu 
bieżących warunków pogodowych. Obniżające się ciśnienie barometryczne może wskazywać 
na zbliżającą się burzę.      
 
Wspinaczka wysokogórska / weekendowy kemping  
 
Auto store Zapis automatyczny  włączony 
Store Rate Okres zapisu 20 min 
Overwrite Zapis kasujący zapełnioną pamięć wyłączony 
Man store Zapis ręczny włączony 
  
Tego typu ustawienia pozwolą na śledzenie warunków pogodowych przez około 20 dni. 
Wyniki pomiarów będą zapisywane co 20 minut i przestaną być zapisywane, gdy pamięć 
wyników jest zostanie zapełniona. Pozwala to na prześledzenie warunków pogodowych, jakie 
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panowały podczas wyjazdu. Wyniki pomiarów mogą być również zapisywane ręcznie. Aby 
uzyskać więcej informacji należy ustawić „Store rate  - okres zapisów” na 2 godziny w nocy i 
10 minut w dzień.     
 
Szybownictwo / lotniarstwo 
 
Auto store Zapis automatyczny  włączony 
Store Rate Okres zapisu 2 min 
Overwrite Zapis kasujący zapełnioną pamięć wyłączony 
Man store Zapis ręczny włączony 
 
Tego typu ustawienia pozwolą na śledzenie wszystkich warunków pogodowych przez ponad 
46 godzin. Zapisane zostaną zmiany wysokości, różnice zachodzące w temperaturze i 
wilgotności wraz z jej zmianą oraz prędkość lotu. Dane nie będą zachowywane, gdy pamięć 
jest pełna. Należy pamiętać o wyczyszczenia zawartości pamięci urządzenia przed lotem.  
 
Sporty spadochronowe 
 
Auto store Zapis automatyczny  włączony 
Store Rate Okres zapisu  2 sekundy  
Overwrite Zapis kasujący zapełnioną pamięć wyłączony 
Man store Zapis ręczny wyłączony 
 
Tego typu ustawienia pozwolą na dokładne zapisanie skoku ze spadochronem. Pamięć 
zapisów powinna zostać wyczyszczona przed skokiem. Przy zbliżaniu się do ziemi wysokość 
będzie sprawdzana co 2 sekundy tak samo, jak warunki, jakie panują na tej wysokości. 
Wykres będzie obrazował moment otwarcia spadochronu jak również moment lądowania na 
ziemi.  
 
HVAC - Monitorowanie środowiska  
 
Auto store Zapis automatyczny  włączony 
Store Rate Okres zapisu  5 minut 
Overwrite Zapis kasujący zapełnioną pamięć włączony  
Man store Zapis ręczny wyłączony 
 
Tego typu ustawienia pozwolą na zapis panujących warunków co 5 minut z maksymalna 
możliwością zapisu przez prawie 2 dni. Pozwala to na monitorowane warunków panujących 
w laboratorium lub w fabryce zarówno w dzień, jak i w nocy w celu stwierdzenia, czy 
kontrola klimatu w pomieszczeniach pracuje prawidłowo. Można również sprawdzić warunki 
środowiskowe w budynku, gdy pracownicy do niego przychodzą lub go opuszczają.  
 
HVAC/R - Regulacja systemu klimatyzacji w budynku 
 
Auto store Zapis automatyczny  wyłączony 
Store Rate Okres zapisu - 
Overwrite Zapis kasujący zapełnioną pamięć wyłączony 
Man store Zapis ręczny włączony 
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Tego typu ustawienia będą wymagały naciskania klawisza „Manual Store Button - Zapis 
ręczny” do zapisania w pamieci jakichkolwiek wyników pomiarów w kanale, wyciągu, 
otworze wentylacyjnym lub innym systemie klimatyzacyjnym. Miernik w takiej sytuacji nie 
zapisze żadnych danych automatycznie. Należy zapamiętać lokalizację oraz datę/czas zapisu 
w celu ich późniejszego odtworzenia podczas przeglądania danych. Po zachowaniu wartości z 
każdej lokalizacji, w której dokonywano pomiaru, należy przejrzeć dane i odpowiednio 
ustawić system klimatyzacji.  
 
 
Pojemność pamięci przyrządu 
 
Okres zapisu 
do pamięci 

Pojemność całkowita 
pamięci 

Okres zapisu 
do pamięci 

Pojemność całkowita 
pamięci 

2 sekundy 46 minut, 40 sekund  10 minut  9 dni, 17 godzin, 20 minut 
5 sekund 1 godzina, 56 minut, 40 

sekund 
20 minut 19 dni, 10 godzin, 40 minut 

10 sekund 3 godziny, 53 minut, 20 
sekund 

30 minut 29 dni, 4 godzin, 

20 sekund 7 godziny, 46 minut, 40 
sekund 

1 godzina 58 dni, 8 godzin, 

30 sekund 11 godzin, 40 minut 2 godziny 116 dni, 16 godzin, 
1 minuta 23 godzin, 20 minut 5 godzin 291 dni, 16 godzin, 
2 minuty 1 dzień, 22 godziny, 40 

minut 
12 godzin 700 dni 

5 minut 4 dni, 20 godzin, 40 minut   
 
 
 
Słownik 
 
Definicje podane poniżej zostały bardzo uproszczone tak, aby maksymalnie skrócić tą część 
instrukcji użytkownika. Zachęcamy jednak każdego, kto chce w sposób świadomy używać 
wyników pomiarów, aby zapoznał się z publikacjami z zakresu meteorologii i pomiarami 
klimatu w pomieszczeniach. W Internecie można znaleźć informacje np. na stronach: 
http://pl.wikipedia.org, www.usatoday.com, www.noaa.gov.  
 
Ciśnienie barometryczne 
Ciśnienie powietrza w danej lokalizacji obniżone do poziomu morza. Ciśnienie będzie się 
zmieniać w miarę jak układy pogodowe będą przemieszczać się do danej lokalizacji. Spadek 
ciśnienia oznacza nadejście niskiego układu ciśnienia i zapowiada nadejście strefy opadu 
atmosferycznego lub burzy. Stałe lub wzrastające ciśnienie oznacza dobre warunki 
pogodowe.  
 
Ciśnienie referencyjne 
Lokalne ciśnienie barometryczne. Dane wejściowa do programowania odczytów wysokości. 
Znana także jako ustawienie wysokościomierza. 
 
Ciśnienie rzeczywiste 
Ciśnienie atmosferyczne danej lokalizacji nie znormalizowane do poziomu morza.  
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Deklinacja magnetyczna 
Kąt poziomy w danym miejscu na powierzchni Ziemi pomiędzy południkiem  magnetycznym 
i geograficznym. Kąt ten podaje się jako wartość ze znakiem, zgodnie ze sposobem liczenia 
azymutu: odchylenie kierunku północy magnetycznej od kierunku północy geograficznej ku 
wschodowi jako kąt dodatni, odchylenie ku zachodowi jako kąt ujemny. 
Wartość deklinacji magnetycznej jest jednym ze składników poprawki kompasu, wielkości 
uwzględnianej przy pomiarach kompasem magnetycznym. 
 
Gęstość wysokościowa 
Wysokość, na której dany punkt się znajduje biorąc pod uwagę bieżącą gęstość powietrza. 
Często używana przez pilotów w celu określenia, w jaki sposób zachowywać się będzie 
samolot. Wartość ta może mieć również duże znaczenie dla osób, które tuningują wyczynowe 
silniki spalinowe wewnętrznego spalania tj. silniki samochodów wyścigowych.  
 
Indeks ciepła 
Praktyczny pomiar określający jak odczuwana jest przez człowieka bieżąca kombinacja 
wilgotności względnej i temperatury. Im wyższa jest wilgotność względna tym wydaje się 
być bardziej gorąco, ponieważ możliwość chłodzenia ludzkiego ciała poprzez parowanie potu 
jest obniżona.  
 
Północ geograficzna  
Biegun geograficzny, znany także jako północ właściwa, to najbardziej wysunięty na północ  
punkt na kuli ziemskiej, ustalony na podstawie jej ruchu obrotowego. To przez ten punkt 
przechodzi oś obrotu naszej planety. Ma on stałe położenie (szerokość geograficzna 90°N).  
 
Północ magnetyczna 
Północ magnetyczna jest to punkt, który wskazuje każdy kompas magnetyczny, a jak 
wiadomo przeciwne bieguny magnesu się przyciągają, więc strzałka oznaczona literą N w 
rzeczywistości wskazuje południowy biegun magnetyczny S. Jego położenie jest zmienne i w 
roku 2003 znajdował się w pobliżu kanadyjskich Wysp Królowej Elżbiety (78°18'N, 104°W). 
 
Temperatura 
Jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice, będąca 
miarą stopnia nagrzania ciał. Temperaturę można ściśle zdefiniować tylko dla stanów 
równowagi termodynamicznej, bowiem z termodynamicznego punktu widzenia jest ona 
wielkością reprezentującą wspólną własność dwóch układów pozostających w równowadze 
ze sobą. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich 
cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii. 
Temperatura jest miarą stanu cieplnego danego ciała. Jeśli dwa ciała mają tę samą 
temperaturę, to w bezpośrednim kontakcie nie przekazują sobie ciepła, gdy zaś temperatura 
obu ciał jest różna, to następuje przekazywanie ciepła z ciała o wyższej temperaturze do ciała 
o niższej – aż do wyrównania się temperatury obu ciał. 
 
Temperatura odczuwalna (Wind Chill)  
Efekt chłodzenia wynikający z działania dwóch czynników: wiatru i temperatury. Chłodzenie 
spowodowane ruchem powietrza pozwala na uzyskanie bardziej dokładnych odczytów 
dotyczących np. prawdziwej skali zimna odczuwanego przez ludzkie ciało. Chłodzenie ciała 
spowodowane ruchem powietrza w urządzeniu Kestrel 4500 bazuje na standardach 
Narodowego Serwisu Pogody (USA).   
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Temperatura punktu rosy 
Temperatura, w której, przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym 
ciśnieniu, może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny 
gazu. 
Rozpatrywany składnik gazu (np. para wodna) ma w obecnej temperaturze ciśnienie parcjalne 
równe ciśnieniu pary nasyconej tego składnika w temperaturze punktu rosy. 
W przypadku pary wodnej w powietrzu, jest to temperatura, w której para wodna zawarta w 
powietrzu staje się nasycona (przy zastanym składzie i ciśnieniu powietrza), a poniżej tej 
temperatury staje się przesycona i skrapla się lub resublimuje. 
Zjawisko znalazło zastosowanie do budowy psychrometrów, laboratoryjnych przyrządów do 
pomiaru wilgotności powietrza. Wypolerowaną płytkę ochładza się, aż do zauważenia na niej 
kropelek rosy, temperatura płytki określa temperaturę punktu rosy. Na podstawie tabeli 
określającej ciśnienie pary wodnej nasyconej, określa się zawartość pary w powietrzu. 
 
Temperatura termometru wilgotnego 
Najniższa temperatura, do jakiej temperatura termometru może zostać obniżona poprzez 
wyparowanie wody przy stałym ciśnieniu. Pomiar ten jest dokonywany przy użyciu przyrządu 
nazywanego psychrometrem. Aby zmierzyć temperaturę termometru wilgotnego przy użyciu 
psychrometru należy: przykryć czujnik termometru mokrą tkaniną i wywołać wokół niego 
silny przepływ powietrza. Jeżeli wilgotność względna jest wysoka obserwowane będzie słabe 
schładzanie w wyniku parowania, a temperatura termometru wilgotnego będzie bliska 
temperaturze otoczenia.  
 
Wilgotność względna 
Ilość wyparowanej wody, która znajduje się w powietrzu podzielona przez maksymalną ilość 
wyparowanej wody, która mogłaby znaleźć się w powietrzu przy danej temperaturze - 
wyrażona w procentach.  
 
Wysokość ponad poziomem morza 
Kestrel 4500 oblicza wysokość bazując na mierzonym ciśnieniu w danej lokalizacji i znanym 
ciśnieniu barometrycznym na poziomie morza.  
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Ustawienia domyślne  
 
Jednostka  Metryczny Imperialny 
Funkcje wiatru  m/s mph 
Funkcje temperatury C F 
Ciśnienie barometryczne hPa InHg 
Funkcje wysokości  m ft 
Format czasu 24 godziny 12 godzin 
Format daty dzień/miesiąc/rok miesiąc/dzień/rok 
 
 
Ustawienie  Wartość domyślna – fabryczna 
Automatyczne zapisywanie danych Włączone 
Częstotliwość zapisywania danych   1 godzina 
Zapis kasujący zapełnioną pamięć Włączony 
Ręczne zapisywanie danych Włączone 
1 Ekran użytkownika  Kierunek, Prędkość wiatru, Temperatura, 
2 Ekran użytkownika Temperatura, Wilgotność, Temperatura 

punktu rosy,  
3 Ekran użytkownika Ciśnienie, Wysokość, Gęstość wysokościowa   
Kontrast wyświetlacza 10 
Automatyczne wyłączanie  15 minut 
Język Angielski 
 
 
Dane techniczne 
 
Dokładność, zakres pomiaru, czas odpowiedzi 
 
 
Pomiar,  
czas odpowiedzi 

Jednostka Rozdziel-
czość 

Dokładność Zakres pomiaru 

Metry na sekundę 0,1 0,4 ... 40 m/s 
Stopy na minutę 1 59 ... 7877 ft/min 
Kilometry na godzinę 0,1 1 .. 144 km/h 
Mile na godzinę 1 0,8 ... 89 mph 
Węzły 0,1  0, ... 78 kt 
Stopnie Beauforta 0,1 

5% 

0 ... 12 B 

Prędkość wiatru, 
1 sekunda 

Turbinka o średnicy 25 mm, łożyska szafirowe, przy odchyleniu od 
kierunku wiatru o 5O błąd pomiaru wzrasta o 1%. Turbinka jest elementem 
wymiennym. 
Azymut 1 5° 0 ... 360° 
Strony Świata 16 stron 5° 0 ... 360° 

Kierunek wiatru, 
1 sekunda 

Dwukierunkowy sensor półprzewodnikowy, równolegle z osią turbinki. 
°F 0,1 1,8 °F -20 ... 158 °F 
°C 0,1 1 °C -29 ... 70 °C 

Temperatura, 
1 sekunda* 

Termicznie izolowany, hermetycznie zalany, precyzyjny termistor, 
montowany na zewnątrz, w otworze czujników. 
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% RH 0,1 3 %  
(w punkcie 
50 %RH,  
22 °C) 

5 ... 95 % RH 
(bez kondensacji) 

Wilgotność 
względna, 
1 minuta* 

Polimerowy pojemnościowy czujnik wilgotności względnej, montowany 
na zewnątrz, w otworze czujników. Dodatkowy dryft kalibracji wynosi   
+/- 2% na 24 miesiące. 
Cale słupa rtęci 0,01 0,05 inHg 

(dla 77 °F) 
22 .. 32,1 inHg 
 

Hektopaskale / milibary 0,1 1,5 hPa 
(dla 25 °C) 

750 ... 1100 hPa 
 

Funty na cal kwadratowy 0,01 0,02 PSI 10,9 ... 16 PSI 

Ciśnienie, 
1 sekunda 

Monolityczny krzemowy sensor piezorezystancyjny z kompensacją 
temperaturową. Dodatkowy błąd temperaturowy w zakresie 0 ... 70 °C nie 
przekracza +/- 2 hPa.  
Stopy 1 50 ft 

(dla 77 °F) 
0 ... 19700 ft 

Metry 1 15 m 
(dla 25 °C) 

0 ... 6000 m 

Wysokość, 
1 sekunda 

Wysokościomierz barometryczny. 
Mile na godzinę 1 5 % 8,5 ... 89 mph 
Stopy na minutę 1 5 % 750 ... 7832 

ft/min 
Kilometry na godzinę 0,1 5 % 13,7 ... 143 km/h 
Metry na sekundę 0,1 5 % 3,8 ... 40 m/s 
Węzły 0,1 5 % 7,4 ... 77 kt 

Wiatr boczny, 
czołowy,  
tylny, 
1 sekunda 

Obliczane z pomiarów pierwotnych prędkości wiatru, kierunku wiatru i 
kierunku celu. Zakresy i dokładności są odniesione do prędkości 
pierwotnej. 
°F 0,1 1,8 °F 1,8 ... 89 mph, 

-50 ... 50 °F 
°C 0,1 1 °C 0,4 ... 40 m/s, 

-45 ... 10 °C 

Temperatura 
odczuwalna, 
1 minuta* 

Obliczane z pomiarów pierwotnych prędkości wiatru i temperatury.  
°F 0,1 3,6 °F -20 ... 158 °F, 

20 ... 95 %RH 
°C 0,1 2 °C -29 ... 70 °C, 

20 ... 95 %RH 

Temperatura 
punktu rosy, 
1 minuta* 

Obliczane z pomiarów pierwotnych temperatury i wilgotności względnej. 
°F 0,1 3,6 °F 32 ... 100 °F, 

5 ... 95 %RH, 
9 ... 32 inHg 

°C 0,1 2 °C 0 ... 37 °C, 
5 ... 95 %RH, 
-2000...9000 hPa 

Temperatura 
mokrego 
termometru w 
psychrometrze, 
1 minuta* 

Obliczane z pomiarów pierwotnych temperatury, wilgotności względnej i 
ciśnienia.  
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Stopy 1 246 ft 32 ... 100 °F, 
5 ... 95 %RH, 
9 ... 32 inHg 

Metry 1 75 m 0 ... 37 °C, 
5 ... 95 %RH, 
-2000...9000 hPa 

Gęstość 
wysokościowa, 
1 sekunda 

Obliczane z pomiarów pierwotnych temperatury, wilgotności względnej i 
ciśnienia. 

Aktualizacja 
wyświetlacza 

Co 1 sekundę 

Temperatura 
składowania 

-30 ... 60 °C 

Baterie 2 sztuki baterii AAA, czas pracy około 400 godzin 
Kategoria 
klimatyczna 

IP67 – wodoodporny, wstrząso-odporny. 

Wymiary 127 x 45 x 28 mm 
Waga 102 g 
 
* Uwaga: Ta stała czasu została podana przy zapewnieniu silnego przepływu powietrza 
(około 2 m/s) przez otwór czujników w obudowie. Jeśli nie ma przepływu powietrza wokół 
miernika (np. miernik leży na stole, otwór czujników jest zasłonięty), to czas stabilizacji 
wyniku może wynosić ponad 20 minut, gdyż występuje wówczas zjawisko promieniowania 
cieplnego dużej, bezwładnej cieplnie masy przyrządu, które ma wtedy decydujący wpływ na 
temperaturę czujników. Dodatkowo należy pamiętać, że wzrost temperatury czujnika 
wilgotności tylko o  1 OC w stosunku rzeczywistej temperatury mierzonego powietrza 
powoduje, że wynik pomiaru wilgotności względnej będzie o 5 ... 7 % mniejszy od 
rzeczywistej wilgotności względnej mierzonego powietrza. 
 
 
 
 


