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1

Benodigdheden

Voor het gebruiken van de HiSPARC weerstation software zijn de volgende zaken nodig:

 De HiSPARC PC
 Een geïnstalleerd weerstation van de firma Davis type ‘Vantage pro’ of ‘Vantage pro 2’.

Figuur 1.1 Sensoren van de Vantage Pro

Figuur 1.2 Vantage Pro Console

 Set voor verbinding met de pc.
o

Data logger (figuur 1.3)

o

Data loggerkabel (figuur 1.4)

o

Verbindingsstekker (figuur 1.5)1

Figuur 1.3 Data logger geplaatst in
de achterkant van de console

1

Figuur 1.4 Data logger kabel

Figuur 1.5 Seriële verbindingsstekker

De mogelijkheid bestaat dat er geen seriële maar slechts een usb verbindingsstekker bij het
weerstation is geleverd. Kijk voor verdere informatie hierover in de Davis documentatie zie
http://www.davisnet.com/. -> ‘support’ -> ‘Go to Weather Support’ -> ‘Instruction Manuals’ ->
‘selecteer Vantage Pro of Vantage Pro 2’ -> ‘Vantage Pro2 Console’ onder het kopje ‘system’.
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2 Het Vantage Pro basisstation verbinden met de PC
 Verwijder het batterijkapje (zie figuur 2.1)
 Verwijder de adapter en/of de batterijen.
N.B.

Als de adapter of de batterijen niet verwijderd worden voordat de data logger geïnstalleerd wordt, kan het basisstation of de datalogger beschadigd raken.
Verwijder de data logger nooit als het basisstation nog in bedrijf is.

 Druk de datalogger voorzichtig in het daarvoor bestemde vakje.
 Sluit het basisstation weer aan met de adapter en/of plaats de batterijen (eerst de adapter en
daarna de batterijen).

 Verbind de datalogger met de datakabel.
 Verbind de datakabel met de 9-pin connector.
 Sluit de 9-pin connector aan op de seriële poort van de computer.

Figuur 2.1 Verbinding van de Vantage Pro console met een PC.
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 Optioneel: Bij het ontbreken van een seriële poort kan er een verloopkabeltje nodig zijn van
serieel naar usb (de kabeltjes van de merken ‘Prolific’ en ‘Sweex’ zijn getest en werken). Als er
een seriële poort op de pc aanwezig is, verdient het aanbeveling deze poort ook te gebruiken.

Figuur 2.2 Serieel naar USB verbindingskabeltje van het merk Prolific.

 Bij de levering van het weerstation is het verloopstekkertje van Prolific meegezonden. Voor de
correcte werking moet er wellicht een driver worden geïnstalleerd. Mocht u de mini-CD met de
driver kwijt zijn, is deze te downloaden.



Download de laatste versie van de Prolific PL-2303 USB to Serial driver. Het bestand heeft de
naam ‘PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.zip’ en is te vinden op:
http://www.prolific.com.tw/eng/download.asp



Unzip ‘PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.zip’ en installeer de driver door het programma
‘PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe’ te openen en de stappen op het scherm te volgen



Start de pc opnieuw op.

N.B.
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Op enkele computers waar de Prolific verloopstekkers worden gebruikt, zijn driverproblemen opgetreden. Mocht dit optreden, volg dan de stappen in appendix A.
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In gebruik nemen van de weerstation software

3.1

Installatie

De weerstation software is al op uw HiSPARC pc geïnstalleerd via ‘HiSPARC update’. Hiervoor hoeft
u dus zelf niets te doen. In de map ‘Z:\user\hisparcweather’ zouden in ieder geval de onderstaande bestanden moeten staan:

Als dit niet het geval is, kan de laatste versie van de weerstation software gedownload worden van:
http://www.hisparc.nl/downloads/software/.
De instructie voor handmatige installatie staat beschreven in appendix B.

3.2

Weerstation automatisch openen als de pc opstart

Als de HiSPARC pc opstart, zal het batchbestand ‘StartHiSPARCSoftware’ draaien. Tot nog toe
stond daar altijd: ‘HiSPARC weather station disabled’.

Figuur 3.9 batchbestand ‘StartHiSPARCSoftware’.

Dit was voorheen ook de bedoeling, want er was nog geen weerstation software geïnstalleerd. We
gaan dit nu veranderen. Hierdoor zal het weerprogramma automatisch opstarten wanneer de pc
wordt aangezet, net als het programma ‘HiSPARC DAQ II’.
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Om dit te veranderen doen we het volgende:

 Ga naar de map ‘Z:\persistent\configuration’ en open het bestand ‘config.ini’ met het programma ‘Notepad’ of ‘Wordpad’.

Figuur 3.10 Het configuratiebestand config.ini staat in de bestandsmap Z:\persistent\.

 In het bestand ‘config.ini’ staat bij de kop [Weerstation]:
‘Enabled=0’.
Deze waarde moet worden vervangen van 0 naar 1.

 Sla het bestand config.ini op.

Figuur 3.11 In config.ini vervangen we de waarde bij het weerstation van 0 naar 1.

 In het bestand ‘config.ini’ staat bovenaan ook het HiSPARC stationsnummer. In het voorbeeld is
dat ‘96’. Dit getal is nodig als weatherstation.exe opgestart wordt.

 De weerstation software is nu klaar voor gebruik!
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4

De software voor de eerste keer opstarten

4.1

Benodigde gegevens

Voor het opstarten van de software van het weerstation (dit doen we in §4.2) is een aantal gegevens nodig:
- het nummer van de com poort waar het weerstation op aangesloten is;
- de baudrate van het weerstation;
- het HiSPARC stationsnummer.
Com poort
De weerstation software moet het nummer weten van de seriële communicatiepoort (COM poort)
waarop het weerstation is aangesloten. Dit nummer is als volgt te achterhalen:

 Ga naar ‘systeemeigenschappen’. Dit kan door (in het menu start) met de rechtermuisknop op
‘Deze computer’ en daarna met de linkermuisknop op ‘eigenschappen’ te klikken.

Figuur 4.1 Het venster systeemeigenschappen openen via menu start.

 Het venster ‘systeemeigenschappen’ zal openen. Dit venster is ook te bereiken via ‘Configuratiescherm -> ‘Systeem’.

 Klik bij het tabblad ‘Hardware’ op ‘Apparaatbeheer’.

Figuur 4.2 De optie apparaatbeheer openen bij het tabblad hardware.
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 Klap het kopje ‘Poorten (COM & LPT)’ uit door op het plusteken ernaast te klikken. Hier staan
de com poorten vermeld die in gebruik zijn. In het voorbeeld is dit com poort 7 (COM7). Dit getal
hebben we nodig.

Figuur 4.3 Achterhalen van het compoort nummer in het venster apparaatbeheer.

Baudrate
De baudrate is de overdrachtssnelheid van een seriële verbinding; de hoeveelheid bits die per seconde via een serieel kanaal kan worden verzonden.
De baud rate voor de Vantage Pro en de Vantage Pro2 is altijd 19200 bits/sec.

Stationsnummer
Dit nummer is af te lezen in het bestand ‘Z:\persistent\config.ini’ zoals is beschreven in §3.2
‘Weerstation automatisch openen als de pc opstart’.
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4.2

De weerstation software starten

Als de pc opnieuw wordt opgestart, zal de weerstation software automatisch openen. Het programma kan ook handmatig gestart worden door in de map ‘Z:\user\hisparcweather’ op het
programma ‘hisparcweather.exe’ te klikken.

Figuur 4.4 De software voor het weerstation handmatig starten.

 Als ‘hisparcweather.exe’ opstart, zal een ‘COM Error’ venster verschijnen.
 Vul hier de juiste com poort, de baudrate en het stationsnummer (zie §4.1) in en druk op
‘OK’.

Figuur 4.5 Bij de eerste keer opstarten zal er een COM error verschijnen.
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De software zou nu moeten werken!

Opmerkingen:



De eerste keer dat de weerstation software start, kunnen de grafieken (§5.3) nog niet direct
zichtbaar zijn. Dit komt doordat er voor de grafieken slechts elke minuut een nieuw punt getekend wordt. Het zal dus circa 2 minuten duren voordat de eerste twee datapunten door een lijn
verbonden zijn.
Op het tabblad ‘Settings’ kunt u zien of er data binnenkomt, door bij ‘PC last time data’ te
kijken.



Wat het venster ‘com error’ doet, is de ingevoerde waarden van ‘Com port number’ , ‘Baud
rate’ en ‘Station ID’ wegschrijven naar het bestand ‘weather.user.settings.ini’. Dit bestand
kunt u vinden in de map ‘Z:\user\hisparcweather’ en kan geopend worden met notepad of
wordpad (figuur 4.6).
U kunt dus ook in dit bestand een waarde veranderen (bijvoorbeeld het COM-poortnummer) en
deze wijziging opslaan. U doet dan in feite hetzelfde als het venster COM error doet, nadat u op
‘OK’ heeft geklikt.
Naast de bovengenoemde gegevens staat in weather.user.settings.ini ook of de weerstation
software moet starten in data acquisitie modus (daq_mode) en welke sensoren uitgelezen dienen te worden.

Figuur 4.6 In het weather.user.settings.ini staan de beginwaarden die de software inleest bij opstarten.
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5

Weerstation software gebruiken

5.1

De tabladenstructuur

De weerstation software heeft een tabbladenstructuur. Er zijn vijf tabladen die hieronder zijn
afgebeeld.
Op het tabblad ‘Current
weather data’ zijn de waarden van de verschillende
weervariabelen uit te lezen.

Figuur 5.1 Tabblad ‘Current weather data’.

Op het tabblad ‘Graphs from
last hour’ worden de meetwaarden van (maximaal) het
laatste uur in grafieken weergegeven.

Figuur 5.2 Tabblad ‘Graphs from last hour’.

Op het tabblad ‘Graphs from
last 24h’ worden de meetwaarden van (maximaal) de
laatste 24 uur in grafieken
weergegeven.

Figuur 5.3 Tabblad ‘Graphs from last 24h’.
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Op het tabblad ‘Error’ valt te
zien of het weerstation goed
functioneert.

Figuur 5.4 Tabblad ‘Error’.

Op het tabblad ‘Settings’ zijn
enkele gegevens van het
weerstation af te lezen en
enkele zaken in te stellen.

Figuur 5.5 Tabblad ‘Settings’.
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5.2

Het tabblad ‘Current weather data’

Op het tabblad ‘Current weather data’ zijn de waarden van de verschillende weervariabelen uit
te lezen. Vantage Pro meet een aantal parameters direct via sensoren en berekent andere variabelen zelf aan de hand van de gemeten variabelen.
Gemeten weervariabelen:












buitentemperatuur (temperature outside);
binnentemperatuur (temperature inside);
de barometrische druk (barometer);
de relatieve luchtvochtigheid binnen (humidity inside);
de relatieve luchtvochtigheid buiten (humidity outside);
de hoeveelheid neerslag (rain rate);
de UV index (UV index);
windrichting (wind direction);
windsnelheid (wind speed);
zonnestraling (solar radiation).
Berekende weervariabelen:2






dauwpunt (dew point);
hitte index (heat index);
gevoelstemperatuur (wind chill);
verdamping (evapotranspiration).

In het midden van het tabblad bevindt zich de knop
. Als hierop gedrukt wordt, zal
het programma stoppen met het opvragen van data van het weerstation.
Het programma kan weer gestart worden met de knop

(linksboven in het scherm).

Figuur 5.6 Tabblad ‘Current weather data’.
2

Voor meer informatie over het formulewerk achter deze weervariabelen verwijzen we naar de
Davis documentatie op http://www.davisnet.com/ -> ‘support’ -> ‘Go to Weather Support’ -> ‘Application Notes’ -> ‘selecteer Vantage Pro of Vantage Pro 2’ -> ‘Derived Variables in Davis Weather
Products.pdf’
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5.3

De twee tabbladen met grafieken

Er zijn twee tabbladen met grafieken. Op het eerste tabblad ‘Graphs from last hour’ worden de
meetwaarden van (maximaal) het laatste uur in grafieken weergegeven. Op het tweede tabblad
‘Graphs from last 24h’ wordt hetzelfde gedaan maar dan voor de laatste 24 uur.
Het tabblad is onderverdeeld in vier grafieken. Elke grafiek heeft meerdere verticale assen.
Linksboven:

 buitentemperatuur (temperature outside);
 de relatieve luchtvochtigheid buiten (humidity outside);
 de barometrische druk (barometer).
Linksonder:

 zonnestraling (solar radiation);
 verdamping (evapotransipration);
 de UV index (UV index).
Rechtsboven:

 binnentemperatuur (temperature inside);
 de relatieve luchtvochtigheid binnen (humidity inside).
Rechtsonder:

 windrichting (wind direction);
 windsnelheid (wind speed).

In het midden van het tabblad bevindt zich de knop
. Als hierop gedrukt wordt, zal
het programma stoppen met het opvragen van data van het weerstation.
Als het programma dan weer gestart wordt met de knop
(linksboven in het scherm) zullen de
grafieken opnieuw beginnen met tekenen. De meetgegevens zijn dan enkel gewist in de grafiekvensters. De data is wel opgestuurd naar de database.

Figuur 5.7 Tabblad ‘met grafieken’.
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5.4

Het tabblad ‘Error’

Op het tabblad ‘Error’ valt te zien of het weerstation goed functioneert.

Figuur 5.8 Tabblad ‘met grafieken’.

Bij het vak sensor status kan de toestand van elke weervariabele worden afgelezen. Het indicatielampje naast elke sensor kan de volgende kleuren groen, rood en grijs hebben:
Kleur

Betekenis
Sensor OK

BAD DATA

Sensor handmatig uitgeschakeld door de gebruiker
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Rechts van het paneel sensor status bevindt zich een viertal indicatielampjes die rood (probleem)
of groen (alles OK) kunnen branden.
Lampje

Betekenis
Is er een verbinding
tussen de Vantage Pro
console en de PC via de
seriële poort?

Mogelijk oplossing bij probleem
Het scherm ‘COM ERROR’ zal waarschijnlijk verschijnen.

- Zit de verbindingskabel in de PC en
in de console?

- Vul je de goede com poort in (kijk
bij apparaatbeheer voor het correcte com port nummer)?

Is het gelukt om data op
te vragen van de Vantage Pro console?

- Reset de console door ‘m aan en uit
te zetten (batterijen en adapter er
10 sec uit te halen).

Is de opgevraagde data
verstuurd naar de database?

- Is het knopje ‘DAQ mode’ op het
tabblad settings aan (groen)?
- Draait het batch bestand ‘HiSPARC
monitor’? Zo niet, start de Hisparc
DAQ software.

Staat de klok van de
Vantage
Pro
console
gelijk met de klok van de
PC?

- Zal zich automatisch aanpassen en
weer groen worden.

In het midden van het tabblad bevindt zich de knop
. Als hierop gedrukt wordt, zal
het programma stoppen met het opvragen van data van het weerstation.

Het programma kan weer gestart worden met de knop

17

(linksboven in het scherm).

5.5

Het tabblad ‘Settings’

Figuur 5.9 Tabblad ‘Current weather data’.

Bij de indicators valt door de gebruiker niets in te stellen, maar enkel iets af te lezen.
Indicator
COM port

Hier staat het nummer van de seriële communicatiepoort (COM poort) waarop het weerstation
is aangesloten.

Baud rate

De overdrachtssnelheid van de seriële verbinding met de Vantage Pro van 19200 bits/sec.

Weather station model

Model type.

Station ID

HiSPARC stationsnummer

DLL Version

Versienummer van de gebruikte bibliotheek met
functies (DLL) die door de weerstation software
gebruikt wordt.

Database name

Naam van de HiSPARC database

Bij de controls zijn enkele zaken in te stellen:

 door een sensor aan of uit te vinken, kan de gebruiker bepalen of die sensor uitgelezen moet

worden. Als een sensor uitgevinkt staat, zal het lampje op het tabblad ‘Error’ grijs worden. De
wijziging gaat direct in, maar pas als er op de knop ‘SAVE settings’ gedrukt wordt, zal het aantal sensoren dat de gebruiker wil uitlezen, opgeslagen worden in het bestand ‘weather.user.settings.ini’. Dit betekent dat bij de volgende keer opstarten de opgegeven sensoren
uit het bestand zullen worden gelezen.
Het bestand weather.user.settings.ini kunt u vinden in de map ‘Z:\user\hisparcweather’ en
kan geopend worden met notepad of wordpad.
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 Door de knop ‘DAQ mode’ aan of uit te zetten, kan de gebruiker bepalen of de weerdata doorge-

stuurd dient te worden naar de database. De wijziging gaat direct in (het lampje ‘Buffer OK?’ zal
rood of groen gaan kleuren), maar pas als er op de knop ‘SAVE settings’ gedrukt wordt, zal de
optie ‘data acquisitie modus’ (aan of uit) opgeslagen worden in het bestand ‘weather.user.settings.ini’. Dit betekent dat bij de volgende keer openen in de opgegeven modus gestart zal worden.

In het midden van het tabblad bevindt zich de knop
. Als hierop gedrukt wordt, zal
het programma stoppen met het opvragen van data van het weerstation.

Het programma kan weer gestart worden met de knop
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(linksboven in het scherm).

6 Opgestuurde weerdata uit de database bekijken
6.1

Weerdata downloaden

Figuur 6.1 Op http://www.hisparc.nl/hisparc-data staat de data per dag per weervariabele.

Op http://www.hisparc.nl/hisparc-data is het station van de school de weerdata per uur op een dag
te bekijken. De data is voor elke weervariabele op te halen door rechtsboven op de tekst ‘Source’
te klikken. Je krijgt dan de data als .csv bestand (comma seperated values). Dit is uit te lezen met
Excel.

Figuur 6.2 Een deel van het .csv bestand voor de luchtdruk, uitgelezen in Excel.

Op dit moment worden er alleen grafieken en opvraagbare data gegenereerd voor de luchtdruk en
de buitentemperatuur. In de nabije toekomst zal dit ook mogelijk worden voor de andere weervariabelen.
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6.2

Data importeren in Excel 2003.

Het CSV-formaat bestaat enkel uit tekstgegevens. Waarden worden gescheiden door komma's, en
regels door het nieuwe-regelteken.
Nederlandstalig spreadsheet-programma's gebruiken vaak de puntkomma als scheidingsteken,
omdat de komma als decimaalteken en de punt als separeerteken voor de duizendtallen wordt
gebruikt. In Engelstalige landen is het gebruikelijk dat de komma als cijfergroeperingssymbool en
de punt als decimaalteken te gebruiken.
Als u beschikt over een Nederlandse versie van Excel kan het openen van dit soort bestanden een
probleem opleveren bij de data. Bij de data komen opeens enorme getallen. Als dit gebeurt, moet
de data geïmporteerd worden. Volg daartoe de volgende stappen:



Klik in Excel op ‘Data’ -> ‘Externe gegevens importeren’ -> ‘Gegevens importeren’ (figuur 6.3).

Figuur 6.3 Importeren van een csv bestand in Excel



Er zal een verkennervenster openen waarin u naar de map kunt gaan waar het csv bestand
zich bevindt (figuur 6.4).

Figuur 6.4 Ga naar de map waar het csv bestand zich bevindt.

21



De eerste stap van de 'Wizard Tekst importeren’ zal verschijnen (figuur 6.5). Bij de eerste stap
dient het ‘Oorspronkelijke gegevenstype’ op ‘Gescheiden’ te staan. Klik nu op ‘Volgende’.

Figuur 6.5



Bij de tweede stap van de 'Wizard Tekst importeren’ (figuur 6.6) dient het ‘Scheidingsteken’
op de Puntkomma te staan. Klik nu op ‘Volgende’.

Figuur 6.6
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Klik bij de derde stap van de 'Wizard Tekst importeren’ op ‘Geavanceerd’ (figuur 6.7).

Figuur 6.7



Het venster met geavanceerde instellingen zal verschijnen (figuur 6.8).
Zet hier het ‘Decimaalteken’ op de punt en het ‘Scheidingsteken voor duizendtallen’ op
de komma. Klik vervolgens op ‘OK’.

Figuur 6.8
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U bent weer terug bij de derde stap van de wizard tekst importeren (figuur 6.9).
Klik hier op ‘Voltooien’.

Figuur 6.9



Het venster ‘Gegevens importeren’ zal verschijnen (figuur 6.10). Hier kunt u kiezen voor
invoegen van de gegevens op het bestaande werkblad, of invoegen in een nieuw werkblad.
Klik na uw keuze op ‘OK’.

Figuur 6.10
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De dataset zal nu verschijnen in het goede formaat!

7

Problemen oplossen

Hoewel de weerstation software correct zou moeten functioneren, kunnen er zaken mis gaan.
Wees zo goed problemen (en eventueel gevonden oplossingen voor deze problemen) te melden via
lvvries@science.uva.nl.
Voor problemen met het weerstation zelf verwijzen we naar hoofdstuk 4 ‘Troubleshooting and
Maintenance’ van de Vantage pro Manual te downloaden van:
http://www.davisnet.com/ -> ‘support’ -> ‘Go to Weather Support’ -> ‘Instruction Manuals’ ->
‘selecteer Vantage Pro of Vantage Pro 2’ -> selecteer wat u wilt hebben waarschijnlijk het bestand
‘Vantage Pro2 Console’ onder het kopje ‘system’.
Probleem

Oplossing

Weerstation sofware start niet
automatisch bij opnieuw opstarten pc



De weerstation software is niet geïnstalleerd op de pc. In de map
‘‘Z:\user\hisparcweather’’ zouden in ieder geval de onderstaande bestanden moeten staan:

Als dit niet het geval is, kan de software gedownload worden van:
http://www.hisparc.nl/downloads/software/
De instructie voor handmatige installatie staat beschreven in appendix
B.

Het venster ‘com error’ verschijnt.



In het bestand ‘config.ini’ in de map ‘Z:\persistent\configuration’ staat bij
bij de kop [Weerstation]: ‘Enabled=0’ i.p.v. ‘Enabled=1’.



Het juiste nummer van de com poort is niet bekend, of de juiste baud
rate is niet ingevuld. Zie §4.1 e.v.



Als het venster blijft verschijnen, zou dit kunnen betekenen, dat er een
probleem is met het toewijzen van een com-poortnummer. Voer hiertoe
de stappen uit in appendix C.



Het zou ook kunnen betekenen dat er een probleem is met de driver van
de usb naar serieel converter. Zie appendix A.

Op het tablad Error kleurt het
lampje ‘Com port connection’ rood

Het scherm ‘COM ERROR’ zal waarschijnlijk verschijnen.



Zit de verbindingskabel in de PC en in de console?
Vul je de goede com poort in (kijk bij apparaatbeheer voor het correcte

Op het tablad Error kleurt het
lampje ‘weather station connected
rood



Reset de console door ‘m aan en uit te zetten (batterijen en adapter er 10
sec uit te halen).
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Probleem

Oplossing

Op het tablad Error kleurt het
lampje ‘weather station connected
rood




Is het knopje ‘DAQ mode’ op het tabblad settings aan (groen)?
Draait het batch bestand ‘HiSPARC monitor’? Zo niet, start de Hisparc
DAQ software.

Op het tablad Error kleurt het
lampje ‘weather station connected
rood



Zal zich automatisch aanpassen en weer groen worden.
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Appendix A – Problemen met de prolific driver
Bij gebruik van de Prolific verbindingskabel (zie figuur A.1) van serieel naar usb, zijn er op enkele
pc’s driverproblemen opgetreden. De pc kan dan geen verbinding maken met het weerstation via
de seriële poort. Daardoor zal het venster ‘COM Error’ verschijnen. Als na het controleren van het
correcte com poort nummer, baudrate en stationsnummer (zie §4.1), het venster ‘com error’ blijft
verschijnen, kan dit duiden op driver problemen.
Mocht dit gebeuren, kan het onderstaande stappenplan een oplossing bieden.

Figuur A.1 Serieel naar USB verbindingskabeltje van het merk Prolific.

Poging 1 – driver opnieuw installeren



Verwijder de Prolific PL-2303 uit de USB poort van de HiSPARC pc.



Verwijder de Prolific driver, als deze op de HiSPARC pc geïnstalleerd is, via
‘configuratiescherm’ -> ‘software’



Download de laatste versie van de Prolific PL-2303 USB to Serial driver. Het bestand heeft de
naam ‘PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.zip’ en is te vinden op:
http://www.prolific.com.tw/eng/download.asp



Unzip ‘PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.zip’ en installeer de driver door het programma
‘PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe’ te openen en de stappen op het scherm te volgen



Start de pc opnieuw op, de weerstation software zou nu gewoon moeten starten.
Poging 2 – De-installatie niet geslaagd
Mogelijk is bij het de-installeren van de driver niet alles goed gegaan. Prolific erkent dit probleem en raadt aan het volgende te doen:



Verwijder de Prolific PL-2303 uit de USB poort van de HiSPARC pc.



Verwijder de Prolific driver (opnieuw) via
‘configuratiescherm’ -> ‘software’



Download het bestand ‘PL2303DRemover_v1001.zip’ van:
http://www.prolific.com.tw/eng/download.asp
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Download het bestand ‘PL2303DRemover_v1001.zip’ van:
http://www.prolific.com.tw/eng/download.asp



Unzip ‘PL2303DRemover_v1001.zip’ en open het programma ‘PL2303DRemover.exe’ , volg de
stappen op het scherm.



Start de pc opnieuw op.



Installeer de laatste versie van de Prolific PL-2303 USB to Serial driver



Start de pc opnieuw op, , de weerstation software zou nu gewoon moeten starten.
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Appendix B - Handmatig installeren van de software
De weerstation software is al op uw HiSPARC pc geïnstalleerd via ‘HiSPARC update’. Hiervoor hoeft
u dus zelf niets te doen. U kunt altijd de laatste versie ‘hisparcweather.zip’ downloaden van:
http://www.hisparc.nl/downloads/software/.
Volg de onderstaande stappen om de weerstation software te laten werken:

 Ga achter de computer zitten waar de HiSPARC software op is geïnstalleerd.
 Open bestandsmap Z:\user en kopieer het bestand ‘hisparcweather.zip’ naar deze locatie.

Figuur B.1 De map Z:\user met het bestand ‘hisparcweather.zip’.

 Pak het bestand ‘hisparcweather.zip’ uit met Winzip, of de zip-uitpakfunctie van windows.
Hieronder staan de twee methoden beiden beschreven.
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B.1

Gebruik van het programma ‘winzip’

(Voor gebruik van het programma ‘winrar’ kunnen dezelfde stappen worden gevolgd.)

 Klik met de rechtermuisknop op ‘hisparcweather.zip’, ga met de muis naar ‘Winzip’ en klik op
‘Extract to here’. De map ‘hisparcweather’ zal gecreëerd worden.

Figuur B.2 Selecteren van de uitpakoptie van winzip.

 Na het uitpakken zal de map ‘hisparcweather’ gecreëerd zijn.

Figuur B.3 Na het unzippen zal de map ‘hisparcweather’ verschijnen.

 Het bestand ‘hisparcweather.zip’ is nu overbodig en mag worden verwijderd.
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B.2

Gebruik van de uitpakfunctie van Windows

 Klik met de rechtermuisknop op ‘hisparcweather.zip’ en klik op ‘Extract All’.

Figuur B.4 Selecteren van de uitpakoptie van windows.

 De ‘Extraction Wizard’ zal verschijnen. Klik op ‘Next’.

Figuur B.5 Welkomstscherm van de extraction wizard.
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 In het invulvak waarin de uitpakdirectory kan worden opgegeven, dient ‘Z:\user’ te staan.
Klik vervolgens op ‘Next’.

Figuur B.6 In dit venster specificeren we in welke bestandsmap de bestanden uitgepakt moeten worden.

 Als de bestanden uitgepakt zijn, zal het onderstaande venster verschijnen. Klik op ‘Finish’ om
het venster te sluiten.

Figuur B.7 Laatste venster van de extraction wizard.
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B.3

Belangrijk: bestandslocatie van het weerprogramma

 Als het uitpakken geslaagd is, zal er een map ‘hisparcweather’ gecreëerd zijn met 7 bestanden:

Figuur B.8 bestanden uit de uitgepakte map ‘hisparcweather’.

 De map ‘hisparcweather’ moet komen te staan in de map ‘Z:\user\’.
Dit is heel belangrijk, want de hisparc software verwacht dat de map hier staat.
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Appendix C Communicatieproblemen via de com poort
Als het venster ‘Com Error’ blijft verschijnen en de stappen in §4.1 en €4.2 gevolgd zijn, kan dit
duiden op een probleem rond het toewijzen van een COM-poortnummer.
Op enkele PC’s is gebleken dat een COM-poortnummer groter dan 9 niet werkt. Na het uitvoeren
van de onderstaande stappen is het probleem mogelijk verholpen.

 Ga naar ‘systeemeigenschappen’. Dit kan door (in het menu start) met de rechtermuisknop op
‘Deze computer’ en daarna met de linkermuisknop op ‘eigenschappen’ te klikken (figuur C.1).

Figuur C.1 Het venster systeemeigenschappen openen via menu start.

 Het venster ‘systeemeigenschappen’ zal openen (figuur C.2). Dit venster is ook te bereiken via
‘Configuratiescherm -> ‘Systeem’.

 Klik bij het tabblad ‘Hardware’ op ‘Apparaatbeheer’.

Figuur C.2 De optie apparaatbeheer openen bij het tabblad hardware.
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 Klap het kopje ‘Poorten (COM & LPT)’ uit door op het plusteken ernaast te klikken. Hier staan
de com poorten vermeld die in gebruik zijn (figuur C.3).

Figuur C.3 De COM-poorten die in gebruik zijn, worden weergegeven bij apparaatbeheer.



Klik met de rechtermuisknop op de USB converter en daarna met de linkermuisknop op
‘Eigenschappen’ (figuur C.4).

Figuur C.4
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Klik op het tabblad ‘Poortinstellingen’ en daarna op de knop ‘Geavanceerd’ (figuur C.5).

Figuur C.5 Het venster met eigenschappen van één van uw COM poorten.



Er zal een venster met geavanceerde instellingen verschijnen (figuur C.6). Linksonder kunt u
het com-poortnummer instellen. Als u klikt op het pijltje naast ‘COM-poortnummer’ klapt er
een menu uit waarin u het nummer kunt kiezen voor de COM poort.



Op enkele PCs is gebleken dat een COM-poortnummer boven de 9 niet werkt. Kies daarom een
ander nummer. Enkele nummers kunnen al in gebruik zijn (bijvoorbeeld door HiSPARC Master
en Slave kastjes en uw GPS systeem). Deze COM-poortnummers kunt u niet gebruiken.
Als windows een COM-poortnummer al heeft toegewezen, staat er achter COM # (in gebruik).
Dit betekent niet altijd dat er op dat moment ook echt een apparaat op deze poort aangesloten
is. Bij apparaatbeheer kunt u zien op welke COM-poortnummers daadwerkelijk een apparaat is
aangesloten.

Figuur C.6 Kies zelf het nummer van een COM-poort.
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Kies een COM-poortnummer waar geen apparaat op is aangesloten. Als u een COMpoortnummer uit de lijst kiest waar de kreet ‘in gebruik’ bij staat, zal na het klikken op de
knop ‘OK’ een foutmelding verschijnen (figuur C.7). Als u zeker weet dat er op dat moment
geen apparaat op dit COM-poortnummer is aangesloten, kunt u deze waarschuwing negeren,
door op ‘Ja’ te klikken.



U bevestigt de wijziging door nog een aantal keren op ‘OK’ te klikken.

Figuur C.7 Als Windows vermoedt dat een COM-poortnummer reeds toegewezen is, volgt een waarschuwing..



Vul het door u gekozen COM-poortnummer in bij het venster ‘COM Error’. Vul ook de baudrate
(19200) en uw stationsnummer in en klik op ‘OK’



De weerstation software zou nu moeten werken!



Mocht het venster ‘COM Error’ nogmaals verschijnen, kunt u de stappen uit deze appendix opnieuw uitvoeren, waarbij u een ander COM-poortnummer kiest.

Figuur C.8 Het venster COM error.
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