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ROZDZIAŁ I 
 
WPROWADZENIE 
 
Poniższa instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi systemu LCpro-SD, komór do 
badania fotosyntezy i systemu do pomiaru respiracji gleby. 
 
1.1 Lista elementów 
 
System LCpro-SD jest dostarczany w wygodnej i trwałej walizce transportowej w komplecie 
z następującymi elementami: 
 
- Konsola kontrolna systemu LCpro-SD; 
- Uchwyt z wbudowanym analizatorem; 
- Zespół naświetleniowy LED systemu LCpro-SD (zależnie od zamówionych głowic 

dostarczane są zespoły do głowicy szerokiej, wąskiej lub do roślin iglastych); 
- Kolumna „nawilżająca” z kablem; 
- Pasek do transportu konsoli na szyi; 
- Ładowarka do akumulatora systemu LCpro-SD; 
- Teleskopowa sonda powietrzna ze szpilką do jej wbijania w glebę; 
- Karta pamięci typu SD; 
- Mikrosonda do pomiaru temperatury liścia (M.PLC-011); 
- Zestaw zapasowych uszczelek do głowicy pomiarowej (tylko do zamówionych w zestawie 

głowic: szerokiej, wąskiej lub do drzew iglastych); 
- Butla na zapas wapna sodowego; 
- Butla na zapas osuszacza; 
- Podręczna karta menu w j. angielskim; 
- Instrukcja obsługi systemu LCpro-SD; 
- Krótki instrukcja startowa w j. angielskim; 
 
Dodatkowo, oprócz elementów wymienionych powyżej, w zestawie dostarczany jest 
podstawowy komplet części zamiennych (filtry, uszczelki, itp.) oraz zapas chemikaliów 
(wapno sodowe, osuszacz, „nawilżacz”). 
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 Rys. 1 
 
 
1.2  Opis 
 
System LCpro-SD (wraz z komorami do pomiaru fotosyntezy i komorą do pomiaru respiracji 
gleby) został specjalnie zaprojektowany do wykonywania badań w terenie. Jest to system 
przenośny zasilany z wbudowanej baterii, która wystarcza na 4 do 16 godzin ciągłej pracy, 
zależnie od stopnia wykorzystania dostępnych funkcji. Funkcje te pozwalają na pomiar i 
kontrolę parametrów mikroklimatu wewnątrz komory, w której umieszczony jest badany 
materiał i obliczenie stopnia fotosyntezy lub oddychania gleby (jeśli zastosowana zostanie 
komora do badania respiracji gleby).  
 
Głównym elementem systemu jest konsola kontrolna z wbudowanym mikroprocesorem, 
pompami, filtrami i regulatorami dostarczającymi powietrze, pięcioma przyciskami 
kontrolnymi oraz uchwytem do głowic pomiarowych połączonym z konsolą za pomocą złącza 
elektrycznego oraz zestawu rurek doprowadzających powietrze do analiz. Konsola pozwala 
na doprowadzenie do głowicy pomiarowej powietrza o kontrolowanej zawartości CO2 i 
wilgotności z jednoczesnym pomiarem ilości dostarczanego powietrza. Zawartość CO2 i H2O 
jest mierzona a następnie powietrze jest przepompowywane przez komorę pomiarową po obu 
stronach badanego liścia. Stężenie CO2 (zazwyczaj zmniejszone na skutek fotosyntezy) i H2O 
(zazwyczaj zwiększone na skutek transpiracji) jest ponownie mierzone w powietrzu 
opuszczającym komorę. W przypadku komory do pomiaru oddychania gleby mierzone jest 
stężenie CO2 w powietrzu doprowadzonym do komory i ponownie w powietrzu, które 
przechodząc przez powierzchnię gleby opuszcza komorę (na wyjściu w przypadku gleby 
stężenie CO2 jest zazwyczaj większe na skutek oddychania gleby). Głowica do pomiaru 
oddychania gleby zawiera zawór upustowy, który pozwala na upuszczenie nadmiaru 
powietrza i zapobiega powstaniu nadciśnienia wewnątrz komory, co zaburzałoby pomiar. 
 
Na podstawie różnicy koncentracji CO2 i H2O w powietrzu i ilości przepływającego 
powietrza w jednostce czasu kalkulowane są ciągle stopień asymilacji CO2 i transpiracji, przy 
czym całkowity cykl pomiarowy trwa około 16 – 20 sekund. Niewielki wentylator 
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wbudowany w głowicę pomiarową zapewnia równomierne rozprowadzenie i wymieszanie 
powietrza opływającego badany liść. Pomiar koncentracji CO2 odbywa się za pomocą 
analizatora gazu w podczerwieni (IRGA). Pomiar koncentracji H2O wykonywany jest za 
pomocą dwóch wysokiej dokładności czujników wilgotności. W przypadku badania gleby te 
pomiary wykorzystywane są do pomiaru stopnia respiracji. System również mierzy 
temperaturę liścia lub gleby, temperaturę powietrza wewnątrz komory, promieniowanie PAR 
(aktywne w procesie fotosyntezy) i ciśnienie atmosferyczne.  
Promieniowanie PAR padające na liść oraz bilans energetyczny są obliczane na podstawie 
parametrów wprowadzonych do systemu z uwzględnieniem przenikania promieniowania 
przez okienko pomiarowe, osłonę antyradiacyjną, itp. 
  
Parametry zmierzone i kalkulowane są prezentowane na wyświetlaczu ciekło-krystalicznym 
(LCD) znajdującym się na panelu przednim przyrządu. Dane są zapisywane na karcie pamięci 
typu SD, która znajduje się w górnej części konsoli. Zapisane dane (plik) można przejrzeć na 
wyświetlaczu, przesłać za pomocą kabla do komputera (poprzez port USB), wydrukować lub 
też po prostu przenieść do komputera wyjmując kartę pamięci – aby wyjąć kartę SD należy ją 
nacisnąć.  
 
Pomiary wykonywane są w trybie otwartym, w którym świeże powietrze jest 
przepompowywane ze stałym wydatkiem przez komorę pomiarową do badania liści 
(fotosynteza) lub gleby (respiracja). Pomiary i obliczenia są wykonywane na podstawie 
analizy powietrza dochodzącego do komory (poziom referencyjny) i powietrza wychodzącego 
z komory, które miało styk z badanym liściem lub glebą (poziom analizowany). Po przejściu 
przez komorę gaz jest wydalany na zewnątrz. Ten tryb pomiarowy do pewnego stopnia 
toleruje nieszczelności uszczelek i ad/absorpcję materiału użytego do stworzenie ścieżki 
pomiarowej.  
 
Dla porównania w przyrządach pracujących w trybie zamkniętym powietrze cyrkuluje 
wewnątrz komory pomiarowej i jest analizowane, aż do osiągnięcia stałych zmian 
mierzonych parametrów. Z tego względu przyrządy pracujące w tym trybie w mniejszym 
stopniu tolerują nieszczelności i ad/absorpcję materiału.  
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ROZDZIAŁ II 
 
ROZPOCZĘCIE PRACY 
 
OSTRZEŻENIE!: Jeśli nowa głowica jest zakładana lub zmieniana należy najpierw 
przeczytać punkt 2.8 a dopiero wtedy przejść do dalszych czynności. 
 
2.1 Sprawdzanie kolumn z chemikaliami (patrz Rys. 2) 
 
Kolumna znajdująca się najbliżej złączy elektrycznej jest pusta (jeśli używane jest powietrze 
z poziomem wilgotności jak w otoczeniu) lub zamontowana jest kolumna z wbudowaną 
sondą temperatury, która jest wypełniona siarczanem żelaza, co pozwala na kontrolę – 
zwiększenie wilgotności powietrza doprowadzanego do  komory pomiarowej. 
 
Kolumna środkowa zawiera osuszacz (‘Drierite’), który pozwala na kontrolę – zmniejszenie 
wilgotności powietrza doprowadzanego do komory pomiarowej (‘Drierite’ jest zalecaną 
substancją osuszającą, jako że zawiera wskaźnik zużycia). 
 
Ostatnia kolumna (najdalej oddalona od złączy elektrycznych) zawiera wapno sodowe (Soda 
Lime), które wyciąga CO2 z powietrza. Wapno sodowe ma dwa zadania: służy do zerowania 
systemu w trakcie normalnej pracy oraz do obniżania koncentracji CO2 w trakcie pracy z 
włączoną funkcją kontroli mikroklimatu wewnątrz komory pomiarowej. Nowy przyrząd 
zawiera kolumnę wypełnioną świeżym wapnem sodowym, które ma właściwości zmiany 
koloru w trakcie normalnego zużywania – taki typ wapna sodowego jest zalecany. 
Sprawdzając prawidłowość działania systemu LCpro-SD zawsze sprawdzaj, czy wapno 
sodowe nie jest zużyte – jeśli tak to należy je wymienić na świeże. Zużycie wapna 
sodowego sygnalizowane jest zmianą koloru granulek z zielonego na brązowy – patrz 
również rozdział 6.1. 
 
Aby wyjąć kolumnę należy uchwycić jej górną i dolną część i równomiernie ciągnąć. Po 
wyjęciu kolumny można uzupełnić ją świeżym materiałem zdejmując górną pokrywę, 
wysypując stary materiał (jeśli kolumna była wcześniej wypełniona) i wsypując nowy 
odczynnik do poziomu tuż poniżej górnej krawędzi kolumny. Po wsypani świeżego 
odczynnika należy postukać kolumną kilka razy o twarde podłoże aby ‘ubić’ odczynnik. 
Następnie kolumnę można zamknąć górną pokrywą, sprawdzając wcześniej, czy na 
krawędziach nie ma resztek odczynnika i z powrotem umieścić ją w konsoli pomiarowej. 
Zakładając pokrywy na kolumnie i kolumnę na konsoli należy nasmarować znajdujące się 
tam O-ringi dostarczonym w zestawie smarem silikonowym, a po włożeniu sprawdzić czy 
kolumna została wciśnięta do końca aby uniknąć ewentualnych nieszczelności. 
 
 
2.2 Wstępne przygotowanie systemu do pracy  
 
Jeśli głowica komory była zamknięta przez okres kilku godzin lub więcej należy ją otworzyć i 
pozostawić przez okres co najmniej pół godziny (lub dłuższy jeśli uszczelki są znacznie 
spłaszczone) aby zdeformowane uszczelki wróciły do swojego pierwotnego kształtu, co 
zapewni poprawne uszczelnienie komory. W niektórych sytuacjach, jeśli uszczelki są 
znacznie zdeformowane i uszkodzone, może zajść konieczność ich wymiany – są to uszczelki 
wykonane z materiału oklejonego taśmą dwustronną. Zestaw zapasowych uszczelek jest 
dostarczany jako części zamienne do systemu. 
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System będzie gotowy do pracy jeśli zainstalujemy kolumny z odczynnikami, które są w 
dobrym stanie (świeże), podłączymy złącze elektryczne komory do gniazda na konsoli i 
podłączymy rurki doprowadzające powietrze do komory do króćców znajdujących się 
również na konsoli. Podłączając rurki należy zwrócić uwagę, aby każda rurka oznaczona 
kolorową opaską pasowała do odpowiedniego króćca będącego w tym samym kolorze co 
opaska. Nigdy nie wolno kłaść przyrządu na miękkiej powierzchni króćcami skierowanymi 
ku dołowi ponieważ można zablokować je np. ziarenkiem gleby, itp.  
 
Do prawidłowej pracy system LCpro-SD potrzebuje świeżego powietrza referencyjnego. 
Powietrze zasysane z miejsca, gdzie dochodzi oddech operatora lub rosną rośliny będzie 
niestabilne, ponieważ te czynniki wpływają na ciągłe zmiany stężenia CO2 i H2O, co ma 
wpływ na powstanie niestabilności pomiaru. Powietrze referencyjne powinno być zasysane z 
miejsca, gdzie ma ono względnie stabilne stężenie CO2 i H2O, np. z wysokości około 3 – 4 
metrów.  
W komplecie z systemem LCpro-SD dostarczana jest teleskopowa sonda powietrzna, którą 
można wbić w glebę lub zamocować na plecaku. Sondę tę można wydłużyć i zasysać 
powietrze referencyjne z wysokości około 3 metrów. Sondę powietrzną można również 
zainstalować na trójnogu. Jeśli używamy tej sondy, należy ją wydłużyć do pełnej wysokości 
roboczej. W przypadku badań laboratoryjnych wystarczające powinno być wyprowadzenie 
rurki za okno i zasysanie powietrza z miejsca na zewnątrz budynku, oddalonego od 
ewentualnych kominów i miejsc wzmożonego ruchu samochodów. Dobrym rozwiązaniem 
może być również przygotowanie pojemnika buforowego – może to być 25-litrowy pojemnik 
z wodą z dwoma króćcami dla gazu w górnej pokrywie. Rurkę doprowadzającą powietrze 
należy opuścić do dna zbiornika, co zminimalizuje ryzyko dostania się wody do systemu 
LCpro-SD. Powietrze zasysane do systemu z takiego pojemnika będzie miało stabilne 
stężenie CO2. 
 
Wewnątrz konsoli pomiarowej znajduje się filtr hydrofobowy zabezpieczający system przed 
dostaniem się wody i zanieczyszczeń. Filtr ten może szybko ulec zablokowaniu jeśli nie 
używa się zewnętrznego filtra oczyszczającego powietrze. Dzieje się tak szczególnie w 
przypadku używania przyrządu z funkcją kontroli klimatu wewnątrz komory pomiarowej, gdy 
świeże powietrze jest pompowane z dużym wydatkiem (około 720 ml/min). Aby 
zminimalizować ten problem należy używać zewnętrznego filtra w plastikowej obudowie 
(dwa takie dostarczane są w zestawie z systemem), który jest instalowany na rurce 
doprowadzającej powietrze do systemu. Alternatywnie w zestawie jest również mały filtr 
metalowy, który jednak nie jest tak efektywny w szczególności w przypadku drobnego pyłu. 
Jeśli używa się tego filtra należy go zainstalować tak, aby powietrze dolatywało do większej 
części korpusu filtra. 
 
Jeśli przyrząd używany jest w laboratorium a powietrze referencyjne dostarczane jest z 
zewnątrz, może zaistnieć duża różnica w koncentracji CO2 w powietrzu doprowadzanym z 
zewnątrz jako referencyjne a tym, które otacza system wewnątrz laboratorium. Może to 
skutkować dyfuzją powietrza z otoczenia, co jest niekorzystne, głównie jeśli powietrze jest 
nawiewane z systemu wentylacyjnego. Ten efekt może powodować, że odczyty ∆CO2  będą 
ujemne a różnice mogą dochodzić nawet do 10 ppm i więcej. Efekt ten można 
zminimalizować zamykając głowicę pomiarową w plastikowej torebce. Eliminuje się wtedy 
efekt nawiewania powietrza, dodatkowo nadmiar powietrza z komory pomiarowej 
przechodzący przez uszczelki pozostaje w plastikowej torebce i otacza cały czas komorę, co 
również wpływa pozytywnie na pomiar. 
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Jeśli do pomiaru potrzebne jest powietrze o podwyższonym stężeniu CO2 lub istnieje problem 
z ustabilizowaniem poziomu CO2 w powietrzu referencyjnym, wtedy można użyć specjalnych 
naboi ze stężonym dwutlenkiem węgla, które instaluje się obok przedziału na akumulator pod 
dolną pokrywą (patrz rozdział 6.6). 
 
 
2.3 Włączanie  
 
System LCpro-SD dostarczany jest do użytkownika w pełni zmontowany i gotowy do pracy, 
z akumulatorem w pełni naładowanym i napełnionymi kolumnami wapnem sodowym i 
osuszaczem. System LCpro-SD ma pewne domyślne ustawienia fabryczne, które trzeba 
będzie zmienić przed rozpoczęciem pracy (np. data i czas). Przyrząd włącza się wciskając 
przycisk znajdujący się w górnym prawym rogu na panelu kontrolnym powyżej wyświetlacza 
LCD (w tekście oznaczony jako ). 
 
Należy pamiętać, że po włączeniu system LCpro-SD potrzebuje około 5 minut na 
ustabilizowanie odczytów CO2. W tym czasie będzie wyświetlany komunikat informujący, że 
analizator się nagrzewa (‘analyser is warming up’). Gotowość systemu do pracy będzie 
potwierdzona krótkim sygnałem dźwiękowym, po czym zniknie komunikat o nagrzewaniu się 
systemu. Istnieje możliwość ominięcia procesu nagrzewania się systemu poprzez wciśnięcie 
lewego zewnętrznego przycisku zaraz po włączeniu systemu, gdy na wyświetlaczu 
pokazywana jest wersja oprogramowania i numer seryjny systemu. Należy jednak pamiętać, 
że jeśli proces nagrzewania zostanie pominięty, konieczne będzie wykonanie co najmniej 
jednego kompletnego cyklu pomiarowego zanim wyświetlone zostaną normalne odczyty. 
 
Kilka sekund po włączeniu na wyświetlaczu pojawi się zestaw parametrów i wartości. 
Wciskając przycisk Page (  - ten sam przycisk, który używany jest do włączenia przyrządu) 
możemy przejść przez kolejne ekrany menu głównego. W dalszej części instrukcji opisane są 
kolejne funkcje dostępne z poszczególnych stron menu głównego. Na końcu instrukcji 
znajduje się szczegółowa struktura menu. Poszczególne funkcje wylistowane w górnej części 
każdego z ekranów menu przypisane są przyciskom, które znajdują się nad tymi funkcjami. 
Po włączeniu przyrządu jedynym sposobem jego prawidłowego wyłączenia jest wybranie 
funkcji power off z jednego z ekranów menu (innym, niezalecanym sposobem, jest odłączenie 
baterii). Jeśli ekran jest nieczytelny (zbyt jasny lub zbyt ciemny) należy wyregulować kontrast 
(patrz rozdział 2.5). 
 

 
Rys. 2 
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Po włączeniu przyrządu zamknij głowicę komory pomiarowej, sprawdź czy obraca się 
wentylatorek znajdujący się wewnątrz głowicy (normalnie jest on słyszalny) i sprawdź czy 
uszczelki komory są szczelne (może potrwać kilka minut zanim nowe uszczelki zostaną 
dostatecznie ściśnięte za pomocą sprężyny. W przypadku komory do drzew iglastych  
sprawdź, czy zatrzasnęło się jej zamknięcie). 
 
 
2.4 Podłączenia elektryczne (patrz Rys. 3 dla zlokalizowania podłączeń)  
 
Gniazdo elektryczne 
 
Jest to gniazdo służące do podłączenia zewnętrznego zasilania 12 Vdc oraz do ładowania 
akumulatora. Zewnętrzny przepływ prądu nie jest zabezpieczony co oznacza, że istnieje 
możliwość zasilania zewnętrznych urządzeń z akumulatora systemu LCpro-SD, jeśli 
oczywiście pobór mocy przez zewnętrzne urządzenie nie jest zbyt duży. 
 
Gniazdo to daje również dwa wyjścia analogowe, co umożliwia przesłanie sygnału 
analogowego 0 – 5 V do zewnętrznego rejestratora danych (wyjścia analogowe można 
skonfigurować dla dowolnego parametru). Wyjścia te są zabezpieczone przed przypadkowym 
zwarciem. 
Połączenia są następujące: Kanał 1 = Pin 4; Kanał 2 = Pin 1; 0V uziemienie = pin 5; 
 
Po wejściu do menu output widoczne są ustawienia dla wyjścia 1 (kanał 1). Tutaj można 
wybrać parametry wyjścia analogowego (patrz zrzut ekranowy). Przycisk output 1/2 pozwala 
przejść pomiędzy ustawieniami kanału 1 i 2 a przyciski strzałki ↑ & ↓ pozwalają wybrać 
odpowiedni parametr.  
 

 
Rys. 3 
 
Gniazdo zasilania spasowane jest ze standardową wtyczką 5-pinową typu audio 240o DIN. 
Jest ona dostarczana w zestawie części zapasowych i połączona w następujący sposób: 
 
Kabel pleciony = uziemienie sygnału (O V) 
Kabel niebieski = sygnał analogowy 1 
Kabel czerwony = sygnał analogowy 2 
Wtyczka czerwona 4 mm = +12 VDC 
Wtyczka czarna 4 mm = 0 V 
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Złącze USB 
 
Jest to standardowe złącze Mini USB stosowane m. in. w kamerach i aparatach cyfrowych. Po 
połączeniu z komputerem za pomocą kabla USB dostarczanego w zestawie urządzenie jest 
identyfikowane jako przenośna pamięć i pliki pomiarowe można po prostu skopiować i 
przenieść na dowolne miejsce na dysku twardym komputera. 
 
Złącze RS232 
 
Jest to 9-pinowe złącze typu D (męskie) pasujące do kabla ze złączem 9-pinowym typu D 
(żeńskim). Złącze to pozwala na komunikację z komputerem za pomocą programu typu 
HyperTerminal. 
 
Gniazdo czujnika temperatury kolumny z siarczanem żelaza (nawilżaczem) 
 
Jeśli używana jest funkcja kontroli wilgotności powietrza powyżej wilgotności powietrza z 
otoczenia w kolumnie należy umieścić nawilżacz (siarczan żelaza) a czujnik temperatury 
podłączyć do gniazda na konsoli za pomocą kable. Dzięki temu system LCpro-SD może 
obliczyć maksymalny dostępny poziom wilgotności i ustawić stopień mieszania powietrza 
aby uzyskać dowolny poziom mniejszy od poziomu maksymalnego. 
 
 
2.5 Wyświetlacz 
 
Konsola wyposażona jest w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z możliwością kontroli 
kontrastu. Jeśli konieczna jest zmiana kontrastu można to zrobić za pomocą potencjometru 
RV102 znajdującego się na płycie cyfrowej PCA-288 (potencjometr znajduje się w prawym 
rogu płyty). 
 

 
Rys. 4 
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2.6 Komunikaty o błędach, informacje o stanie pracy i ostrzeżenia 
 
Jeśli po włączeniu wyświetlacz pozostanie pusty – sprawdź czy bateria jest podłączona 
i/lub naładowana. 
 
Na wyświetlaczu systemu LCpro-SD wyświetlane są różne wartości, włączając w to wartości 
dotyczące stężenia CO2 i H2O. Jeśli komora jest zamknięta bez liścia w środku CO2anl 
powinno być równe CO2ref a H2Oan powinno być równe H2Oref. 
Pomiar promieniowania PAR powinien odzwierciedlać rzeczywiste promieniowanie a 
temperatura w komorze Tch początkowo powinna być równa temperaturze otoczenia. Po 
pewnym czasie temperatura w komorze wzrośnie o 3 – 4o C ze względu na efekt lokalnego 
nagrzewania od źródła promieniowania podczerwonego i elektroniki. 
 
Jeśli przyrząd zostanie włączony ale nie odpowiada na przyciskanie przycisków należy 
wcisnąć jednocześnie przycisk włączania (Page – górny prawy przycisk) i dwa przyciski 
skrajne po lewej stronie aby zresetować przyrząd. 
 
Komunikaty o stanie pracy przyrządu są to głownie informacje związane z długotrwałymi 
operacjami zajmującymi procesor, w trakcie których normalne operacje są zawieszone. Jako 
że te komunikaty związane są z normalnymi czynnościami systemu nie powinno się ich 
przerywać. Np. nie należy przerywać drukowania jeśli status drukowania zapisów jest 
wyświetlany na ekranie.  
 
Komunikaty ostrzegawcze informują użytkownika, że pewne zadania nie mogą zostać 
wykonane zgodnie z życzeniem użytkownika. Tekst komunikatu informuje dlaczego zadanie 
nie może zostać wykonane i informuje jak można rozwiązać problem. 
 
Komunikaty ostrzegawcze zazwyczaj są wyświetlane wraz z opcją potwierdzenia (OK.). Po 
wybraniu OK. dalsza praca może być kontynuowana. 
 
 
2.7 Niski stan baterii  
 
Stan naładowania baterii (napięcie) jest monitorowane aby wykryć moment, kiedy akumulator 
jest prawie wyładowany. Jeśli napięcie osiągnie poziom 10,8 V na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat ‘Battery low’ . Stan baterii w tym momencie pozwala na dalsze 5 minut pracy. 
Normalnie jest to wystarczający czas aby podłączyć ładowarkę lub zakończyć bieżący pomiar 
i wyłączyć system. Jeśli komunikat zostanie zignorowany system LCpro-SD wyłączy się 
automatycznie po osiągnięciu stanu 10,5 V! 
Stan naładowania baterii jest pokazywany na pasku wskaźnikowym w trzecim ekranie menu 
oraz w formie numerycznej w ekranie diagnostycznym. Akumulator powinien zostać 
naładowany (patrz rozdział 6.3) po dłuższym okresie pracy lub jeśli napięcie spadnie poniżej 
12 V. 
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2.8 Zakładanie / wymiana głowicy 
 
Te informacje dotyczą wszystkich typów komór do liści oraz komory do badania respiracji 
gleby. 
Należy pamiętać, że tylko standardowe komory do liści typu szerokiego i wąskiego oraz 
komora do igieł mają dwie części: górną i dolną, w formie szczęk. Komory typu małego i 
Arabidopsis oraz komora do gleby ma tzw. „blok podłączeniowy”. Wszystkie odnośniki do 
szczęk w tej sekcji mają również zastosowanie dla „bloku podłączeniowego” tych komór. 
 
Opis 
Dolna część głowicy jest zamocowana do uchwytu za pomocą trzech śrub mocujących. W 
dolnej części głowicy znajduje się wentylatorek mieszający powietrze wewnątrz komory oraz 
termistor mierzący bezpośrednio temperaturę liścia (w wybranych typach głowic). 
 
Jedynie głowice typu szerokiego i wąskiego posiadają wbudowane czujniki temperatury 
mierzące bezpośrednio temperaturę liści. Komory do igieł, małe i Arabidopsis nie posiadają 
wbudowanego czujnika temperatury.  
W każdym przypadku należy zachować ostrożność i postępować zgodnie ze wskazówkami 
podanymi poniżej. 
 
Montowanie komory 
Przed założeniem dolnej części głowicy sprawdź czy wszystkie O-ringi są na miejscu (dwa 
króćce gazu i trzy obudowy wewnętrznych czujników) i czy trzy śruby można swobodnie 
obracać (śruby powinny mieć około milimetr luzu tak, że można je poruszyć do góry i dołu 
jeśli nie są wkręcone). W zestawie części zapasowych w razie potrzeby można znaleźć 
zapasowe O-ringi.  
Zakładając dolną część głowicy należy ją przyciskać ku dołowi i dokręcać śruby 
UŻYWAJĄC TYLKO PALCÓW! 
 
NIE NALEŻY DOKRĘCAĆ SRUB JAKIMKOLWIEK NARZĘDZIEM (ŚRUBOKRĘT, 
MONETA), ponieważ zbyt ciasno dokręcone śruby mogą uszkodzić połączenia elektroniczne 
z płytą zamontowaną wewnątrz uchwytu. 
 
NIE WCISKAJ ŚRUB ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia tulei montażowych i 
utraty połączenia elektrycznego. Aby zapewnić szczelne połączenie wystarczy docisnąć tylko 
dolną część głowicy i dokręcić śruby palcami do wyczucia oporu. 
 
Zdejmowanie komory 
Przy zdejmowaniu komory dopuszcza się użycie monety lub śrubokręta do odkręcenia śrub, 
ale i tutaj należy zwrócić szczególną uwagę aby nie naciskać narzędziem na te śruby. 
 
Po zdjęciu komory należy sprawdzić czy dwa O-ringi na króćcach gazu są na miejscu i nie 
pozostały w otworach dolnej części głowicy. 
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ROZDZIAŁ III 
 
KOMORA DO BADANIA LI ŚCI 
 
UWAGA!: Rozdziały IV i V zawieraj ą dodatkowe informacje na temat komór typu 
małego, Arabidopsis i komory do badania respiracji gleby.  
 
 
3.1 Opis ogólny  
 
Kompletna komora na liście (Plant Leaf Chamber – PLC) składa się z uchwytu, odpowiedniej 
wymiennej głowicy lub komory do badania respiracji gleby (komora do gleby opisana jest 
szerzej w rozdziale V). Dostępnych jest pięć typów komór do badania liści: komora typu 
szerokiego, wąskiego, mała, Arabidopsis i komora do drzew liściastych. Komory typu 
szerokiego, wąskiego i do drzew iglastych składają się z części dolnej i górnej. Na części 
górnej można założyć przeźroczystą osłonę antyradiacyjną lub zewnętrzny zespół 
naświetleniowy (LED) do kontroli naświetlenia wewnątrz komory. Część dolna posiada 
wbudowany element Peltiera (do kontroli temperatury wewnątrz komory). Komory typu 
szerokiego i wąskiego posiadają dodatkowo w dolnej części wbudowany czujnik temperatury 
liścia powszechnie nazywany ‘pajączkiem’ ze względu na swój wygląd (patrz rozdział 3.5). 
 
Uchwyt komory pomiarowej posiada gniazdo do podłączenia zewnętrznego czujnika 
temperatury, przycisk aktywujący zapis pomiaru w pamięci oraz wbudowany układ 
elektroniczny wzmacniający sygnał przekazywany do konsoli kontrolnej systemu LCpro-SD. 
Połączony z uchwytem kabel posiada wbudowane rurki systemu doprowadzającego powietrze 
oraz przewody przekazujące sygnał elektryczny do konsoli kontrolnej. Nadmierne, 
powtarzane zginanie tego kabla może spowodować jego uszkodzenie. Przechowując uchwyt 
staraj się nie zginać nadmiernie kabla, szczególnie przy samym uchwycie, oraz nie nawijać 
kabla na uchwyt. 
 
Aby zainstalować zespół naświetleniowy na głowicy (zamiast osłony antyradiacyjnej, która 
standardowo jest zainstalowana na komorach szerokiej, wąskiej i do drzew iglastych) należy 
odkręcić dwie nacięte gałkowate śruby. Podkładki na tych śrubach są zabezpieczone przed 
wypadnięciem. Sposób montowania zespołu naświetleniowego zależy od typu komory (patrz 
rozdział 3.7). 
 
Jeśli system używany jest bez osłony antyradiacyjnej, wtedy współczynnik spadku transmisji 
światła (Trw) będzie odnosił się tylko do okienka pomiarowego i dlatego powinien być niższy 
niż domyślny ustawiony dla połączenia okienka i osłony antyradiacyjnej. Ma to znaczenie 
również wtedy, gdy zainstalowany jest zespół naświetleniowy (patrz rozdział 8 dla 
sprawdzenia wartości alternatywnych). 
 
Aby uzyskać dostęp i/lub wymienić jakąkolwiek część głowicy należy odkręcić (kilka 
obrotów) śruby mocujące osłonę antyradiacyjną (nie ma potrzeby całkowitego zdejmowania 
tych śrub). Następnie należy zdjąć osłonę antyradiacyjną i zdjąć czujnik promieniowania PAR 
wciśnięty w swoje gniazdo. Aby zdjąć górną część komory należy ją otworzyć i delikatnie 
skręcić tak, aby bolec mocujący wyskoczył z nacięcia na dolnej części głowicy. Z drugiej 
strony drugi bolec mocujący znajduje się w otworze znajdującym się również w dolnej części 
głowicy. Aby wymienić głowicę lub uzyskać dostęp do wewnętrznych czujników temperatury 
i wilgotności, należy odkręcić trzy śruby mocujące dolną część głowicy (około 6 obrotów). 
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Nie ma konieczności całkowitego zdejmowania tych śrub jako że są one na stałe połączone z 
dolną częścią głowicy. Wymieniając dolną część głowicy należy pamiętać, że nacięcia na 
śrubach mocujących służą tylko do użycia narzędzi (moneta, śrubokręt) przy odkręcaniu śrub 
– dokręcając śruby należy to robić tylko za pomocą palców. Użycie narzędzi do dokręcania 
śrub może spowodować ich nadmierne dociśnięcie i uszkodzenie uchwytu. 
 
Jeśli zmienimy głowicę należy o tym ‘poinformować’ system. Za pomocą przycisków 
funkcyjnych należy wybrać opcje configure setup i przyciskami change+ lub change– 
zmienić typ komory na odpowiedni dla tej, która jest obecnie zainstalowana. Po zmianie typu 
komory ustawione zostaną automatycznie odpowiednie wartości domyślne: powierzchnia, 
współczynniki rb, Hfac i Trw – te wartości można zmienić jeśli jest to wymagane. Jakiekolwiek 
zmiany wprowadzone ręcznie zostają zachowane nawet po wyłączeniu systemu. 
 

Komora typu szerokiego jest komorą kwadratową (powierzchnia 6,25 cm2) z przestrzenią 
pomiarową uszczelnioną na krawędziach. Komorę można używać do badania liści 
niezależnie od tego, czy próbka wypełnia całkowicie powierzchnię komory czy nie. 
 
Komora typu wąskiego jest komorą prostokątną (powierzchnia 5,8 cm2) z przestrzenią 
pomiarową uszczelnioną na krawędziach. Komorę tę używamy do pomiarów na liściach 
długich, np. trawach. 
 
Komora do drzew liściastych jest komorą o kształcie cylindrycznym z krawędziami 
uszczelnionymi i może być używana do pomiarów obiektów niepłaskich 
(objętościowych), jak np. części gałęzi drzew iglastych, małe owoce, itp.  

  
 
3.2 Praca systemu  
 
Aby zminimalizować zakłócenia głowicę w trakcie pomiaru należy utrzymywać w sposób 
maksymalnie stabilny. W pewnych okolicznościach istnieje możliwość wykorzystania 
trójnogu – w dolnej części uchwytu znajduje się otwór gwintowany z gwintem Whitwortha 
¼”. 
 
Przed rozpoczęciem pomiarów można wykonać kontrolę czujników w następujący sposób: po 
zamknięciu komory (bez liścia w środku) odczyty CO2ref i CO2anl na wyświetlaczu konsoli 
kontrolnej powinny się ustabilizować na podobnym poziomie. Podobnie można sprawdzić 
czujniki H2O. Wykonując ten typ kontroli należy zapewnić dopływ stabilnego powietrza 
referencyjnego do systemu. 
Należy również sprawdzić, czy czujnik PAR daje wartości odpowiednie dla panującego 
naświetlenia w otoczeniu. 
 
Jeśli powyższa kontrola daje satysfakcjonujące wyniki można rozpocząć pomiary na liściach 
(lub glebie). 
 
Po założeniu głowicy na liściu stabilizacja warunków mikroklimatu zajmuje około 2 minut. 
W tym czasie wartości pomiarowe CO2 i H2O będą  się stopniowo stabilizować. Generalnie 
dobrym wskaźnikiem stabilizacji są stabilne odczyty Ci (międzykomórkowe stężenie CO2). 
 
Po ustabilizowaniu się odczytów można wcisnąć przycisk zapisu danych (rozdział 12.2). 
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3.3 Stałe głowicy PLC  
 
Każdy typ komory ma konstrukcję wpływającą na różne parametry i są to parametry stałe dla 
konkretnej konstrukcji komory. System ma zdefiniowane następujące stałe dla 
poszczególnych komór: ‘rb’ (opór warstw granicznych), ‘Hfactor’ (poziom energii 
promieniowania docierającej do powierzchni liścia) i ‘Trw’ (współczynnik przepuszczania 
promieniowania PAR przez okienko głowicy pomiarowej). Te stałe można zmieniać 
wybierając configure setup select. Kiedy podświetlony zostanie odpowiedni parametr można 
go zmodyfikować używając przycisków change+ lub change–. 
 

 
Rys. 5 
 
‘r b’ Na wartość ‘rb’ wpływ ma efektywność mieszania gazu wewnątrz komory 

pomiarowej, ab-/adsorpcja CO2 i H2O przez materiał użyty do konstrukcji komory i 
‘martwa’ objętość liścia (typowe wartości dla tego parametru pokazano w rozdziale 
8). 

 
‘H factor’  Hfactor (we wcześniejszych wersjach systemu LCA2 i LCA3 nazywany ‘Trans’) jest 

współczynnikiem zależnym od wpływu materiału użytego do konstrukcji osłony 
antyradiacyjnej (jeśli jest zainstalowana) oraz okienka na komorze pomiarowej. Ma 
to związek z różnym współczynnikiem transmisji światła w regionach światła 
widzialnego i podczerwonego, ulokowaniem czujnika PAR (wewnątrz lub na 
zewnątrz głowicy) i typem źródła światła. 

 
‘Tr w’ Na komorze pomiarowej padające promieniowanie PAR mierzone jest za pomocą 

czujnika zamontowanego nad okienkiem. Wartość promieniowania PAR padającego 
rzeczywiście na powierzchnię liścia (Qleaf) jest w związku z tym mniejsza od tego 
docierającego do czujnika PAR (Q) o współczynnik ‘Trw’ – współczynnik 
przechodzenia światła związany z osłoną antyradiacyjną i/lub okienkiem 
pomiarowym. 

 
 
3.4 Czujnik temperatury liścia  
 
Temperatura badanego liścia może być mierzona bezpośrednio lub obliczana na podstawie 
bilansu energetycznego. Parametrem odpowiedzialnym za wybór metody określania 
temperatury liścia jest parametr Tlmtd , który można zmienić wybierając opcję configure 
setup. Generalnie, jeśli w komorze szerokiej badany jest liść o znanej powierzchni lub o 
powierzchni większej niż powierzchnia komory (6,25 cm2) tak, że wypełnia powierzchnię 
całej komory, wtedy metoda obliczania temperatury na podstawie bilansu energetycznego jest 
najlepsza i zalecana. Jeśli powierzchnia badanego obiektu nie jest znana lub jest niepewna, 
jak np. w przypadku drzew iglastych, wtedy lepszą metodą jest bezpośredni pomiar 
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temperatury za pomocą czujnika temperatury – termistora. W przypadku komór do drzew 
iglastych, komory małej, Arabidopsis i komory do badania respiracji gleby czujnik 
temperatury podłącza się do bocznego gniazda typu ‘jack’ w bocznej części uchwytu. Do 
pomiaru temperatury liści i igieł (oraz innych materiałów) w komorach do drzew iglastych, 
małej i Arabidopsis stosuje się dostarczony w zestawie mikroczujnik termistorowy. 
Końcówkę mikroczujnika umieszcza się w liściu (najlepiej delikatnie go nacinając skalpelem 
lub innym ostrym nożykiem) i całość wkłada się do komory pomiarowej. Komory szeroka i 
wąska mają wbudowany czujnik temperatury umieszczony wewnątrz komory na stałe (tzw. 
‘pajączek’ lub ‘wąż’ – patrz rozdział 3.5). Jeśli do gniazda typu ‘jack’ w bocznej części 
uchwytu podłączymy zewnętrzny czujnik wtedy wbudowany czujnik w komorach szerokiej i 
wąskiej jest deaktywowany. 
 
 
 
3.5 Czujnik temperatury liścia – tzw. ‘pajączek’ lub ‘wąż’ (dostępny tylko dla głowic typu 

szerokiego i wąskiego) 
  
W komorach szerokiej i wąskiej wbudowany jest podobny typ mikroczujnika jak opisany 
powyżej. Jest on zamontowany na specjalnej, sprężystej podstawie (przypominającej pająka – 
stąd nazwa ‘pajączek’), dzięki czemu po umieszczeniu w komorze liścia dotyka on cały czas 
jego dolnej części, mierząc jego temperaturę. Ten czujnik jest zamontowany w dolnej części 
głowicy (w dolnej szczęce) za pomocą dwóch pinów. Aby zamocować ten czujnik należy 
usunąć górną część głowicy pomiarowej i podłączyć poziomy pin czujnika poprzez 
naciśnięcie gniazda połączeniowego. Po wykonaniu tej czynności należy ułożyć pionowe 
złącze w odpowiednim pinie i połączyć je razem wciskając tylną część gniazda. Aby 
zdemontować ‘pajączka’ należy użyć szczypczyków z długimi, ząbkowanymi noskami. 
Należy przytrzymać końcówkę poziomego gniazda i delikatnie je pociągnąć uważając, żeby 
nie uszkodzić żadnej z części. Po rozłączeniu tej części należy rozłączyć złącze poziome 
wyciągając je za pomocą szczypczyków o około 1 mm. Następnie za pomocą wykałaczki lub 
podobnego elementu można przytrzymać wolną część ‘pajączka’ nad krawędzią szczęk, 
rozłączając złącze za pomocą drugiego patyczka. 
 
 
3.6 Element chłodzący komorę (element Peltiera) 
 
Komory w wersji szerokiej, wąskiej i do drzew iglastych są standardowo wyposażone w 
wymiennik ciepła typu Peltiera. Moduł jest wbudowany bezpośrednio poniżej głowicy 
pomiarowej i kontroluje temperaturę wewnątrz komory pomiarowej, dostosowując ją do 
temperatury zadanej przez użytkownika. W praktyce możliwe jest kontrolowanie temperatury 
w zakresie do 10 stopni w stosunku do temperatury otoczenia. Ciepło z wymiennika Peltiera 
jest rozpraszane na zewnątrz poprzez radiator i wentylator. Temperatura modułu jest 
kontrolowana przez czujnik temperatury (termistor) niezależny od czujnika temperatury 
wewnątrz komory. 
  
 
3.7 Zespoły naświetleniowe (LED) 
 
Zespoły naświetleniowe do kontroli promieniowania PAR wewnątrz komory pomiarowej 
dostępne są dla głowic typu szerokiego, wąskiego i głowicy do drzew iglastych. Elementy te 
nakłada się na górną część głowicy pomiarowej (po usunięciu osłony antyradiacyjnej)  z 
kablem skierowanym do tylniej części uchwytu. Kabel zespołu naświetleniowego powinien 
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zostać ułożony wewnątrz rowka znajdującego się wzdłuż uchwytu z wtyczką podłączoną do 
odpowiedniego gniazda na końcu uchwytu. Przed wetknięciem wtyczki kabla do gniazda 
należy spasować czerwone kropki widoczne na kablu i uchwycie. Aby odłączyć wtyczkę 
należy najpierw delikatnie wcisnąć końcówkę wtyczki aby zwolnić wtyczkę a następnie 
wyjąć całą wtyczkę z gniazda ciągnąc za korpus wtyczki posiadający cztery nacięcia i 
czerwoną kropkę (ciągnąc tę część wtyczki należy cały czas lekko naciskać na jej końcówkę). 
 
OSTRZEŻENIE! Wtyczki nie wyciągniemy ciągnąć za kable lub za część tylnią 

wtyczki posiadająca dwie spłaszczone powierzchnie. Ciągnięcie za 
kabel może spowodować jego uszkodzenie. 

 
Zespół naświetleniowy komór szerokiej i wąskiej zdejmuje się podnosząc metalową zapadkę 
znajdującą się w górnej, tylniej części zespołu. Gdy zapadka jest uniesiona zespół 
naświetleniowy można wysunąć z komory. Po wysunięciu zespołu na zewnątrz o około 2 mm 
można puścić zapadkę. Zespół naświetleniowy komory do drzew iglastych posiada 
zewnętrzną osłonę zabezpieczającą przed dolotem światła z zewnątrz od dołu (ze względu na 
konstrukcję tej komory). Dodatkowo posiada ona klips utrzymujący zespół w miejscu.  
 
Po zainstalowaniu zespołu naświetleniowego nie jest całkowicie szczelny na połączeniach. 
Dla polepszenia dokładności kontroli naświetlenia zaleca się osłonięcie komory przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, szczególnie w przypadku ustawienia bardzo małego 
poziomu naświetlenia PAR.  
 
W przypadku założenia zespołu naświetleniowego współczynnik Trw powinien zostać 
ustawiony dla pracy systemu bez osłony antyradiacyjnej (patrz tabela w rozdziale 8). 
 
Zespoły naświetleniowe posiadają rzędy diod LED niebieskich (długość fal 470 nm) i 
czerwonych (660 nm). Około 5 – 10% światła to światło niebieskie. Naświetlenie z zespołu 
naświetleniowego jest kontrolowany przez wbudowany czujnik i automatycznie dostosowane 
aby utrzymać wartość zadaną przez użytkownika. 
 
Zespoły naświetleniowe komór szerokiej i wąskiej mogą wytwarzać światło na poziomie do 
2000 µmoli, podczas gdy zespół przystosowany do komory do drzew iglastych pozwala na 
kontrolę promieniowania w zakresie do 1500 µmoli. Te limity są ustawione w programie 
systemu LCpro-SD pod warunkiem, że ustawiony jest prawidłowy typ komory w menu 
config.  
 
Jeśli przez pomyłkę używana będzie komora do drzew iglastych a ustawiona w systemie 
będzie inna komora (szeroka lub wąska) wtedy system pozwoli na ustawienie poziomu 
naświetlenia powyżej 1500 µmoli (do 2000 µmoli), jednak ze względu na większy pobór 
mocy diod zespołu naświetleniowego do drzew iglastych, wartość 2000 µmoli nigdy nie 
zostanie osiągnięta – maksymalnie osiągnięte zostanie 1500 µmoli. Taka sytuacja może 
doprowadzić również do uszkodzenia zasilania zespołu naświetleniowego ze względu na 
nadmierne obciążenie.  
 
Odwrotna sytuacja ma miejsce jeśli podłączona będzie komora szeroka lub wąska a w 
systemie ustawiona będzie komora do drzew iglastych. W takim wypadku system nie pozwoli 
na ustawienie poziomu naświetlenia powyżej 1500 µmoli. 
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OSTRZEŻENIE! 
System zasila wszystkie typy zespołów naświetleniowych prądem o napięciu 110 V 
ograniczonym prądowo. Upewnij się zawsze, że system pracuje w środowisku, gdzie nie 
ma ryzyka kondensacji pary wodnej lub dostania się skondensowanej wilgoci (wody) do 
zespołu naświetleniowego. Nie wolno również wkładać materiałów przewodzących do / 
na zespół naświetleniowy ponieważ może to skutkować porażeniem operatora. 
 
 
3.8 Menu options i Q options  
 
Menu kontroli naświetlenia Q ma dwa przyciski (hold Q i release Q), które pozwalają na 
zatrzymanie lub zwolnienie odczytów PAR na powierzchni liścia (Qleaf). Ta funkcja nie ma 
zastosowania do zespołów naświetleniowych dostarczanych wraz z systemem, ponieważ 
zespoły te mają własny wbudowany czujnik naświetlenia. Jest to funkcja użyteczna jeśli 
użytkownik ma własny zespół naświetleniowy, który nie jest na tyle duży, żeby jednocześnie 
naświetlać zewnętrzny czujnik naświetlenia i liść. W takiej sytuacji funkcja ta może być użyta 
w następujący sposób: standardowy czujnik promieniowania PAR należy zdeinstalować i 
włożyć go do komory pomiarowej kierując element pomiarowy na źródło światła. Wciskając 
przycisk hold Q zatrzymuje się aktualny pomiar PAR na liściu (Qleaf). Ten odczyt nie ma 
zastosowanego współczynnika Trw ponieważ czujnik znajduje się wewnątrz komory poniżej 
okienka. Czujnik promieniowania PAR można teraz usunąć z komory pomiarowej zastępując 
go badanym liściem. Każdy następny pomiar i obliczenia wykonywane są dla zamrożonego 
(stałego) poziomu promieniowania – można tak przeprowadzić badania na dowolnej ilości 
liści. Normalne pomiary promieniowania PAR można przywrócić  wciskając  przycisk 
release Q. 
 
 
3.9 Wprowadzanie zadanej wartości promieniowania PAR 
 
Oprócz dwóch przycisków opisanych w paragrafie 3.8 na pierwszej stronie menu głównego 
znajduje się również przycisk (given Q), który pozwala na użycie zadanego poziomu 
promieniowania PAR (Q) na zewnątrz komory. Zadaną wartość Q wprowadza się z poziomu 
menu configure set up, poprzez wybranie pozycji /Q set/ i wprowadzenie odpowiedniej 
wartości przy użyciu przycisków change+ i change-. Domyślna wartość to 1500 µmoli/m2/s. 
W siedmiu dostępnych ustawieniach konfiguracyjnych można wprowadzić dowolną wartość 
w zakresie od 0 – 3000 µmoli/m2/s w krokach co 5. Po wciśnięciu przycisku given Q zadana 
wartość naświetlenia będzie brana pod uwagę dla obliczeń dla dowolnej aktualnie używanej 
konfiguracji. Należy pamiętać, że do wprowadzonej wartości zadanej Q ma zastosowanie 
aktualnie używany współczynnik transmisji światła Trw więc w rzeczywistości wartość 
wyświetlana będzie niższa od tej wprowadzonej jako wartość zadana. Aby powrócić do opcji 
pomiaru promieniowania PAR w czasie rzeczywistym należy wcisnąć przycisk release Q. 
Jeśli w czasie używania opcji wartości zadanej Q (given Q) wciśnięty zostanie przycisk hold 
Q zamrożona będzie aktualnie zmierzona wartość Q, niezależnie od zmian w konfiguracji. 
Należy również pamiętać, że po wciśnięciu przycisku release Q system powróci do 
wyświetlania wartości Q mierzonej w rzeczywistości, nie wartości zadanej.  
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3.10 Opcja Climate Q  
 
Ten przycisk odpowiada wartości Qref aktualnie używanej przez system kontroli 
mikroklimatu w komorze pomiarowej. Jeśli funkcja kontroli mikroklimatu jest wyłączona 
(np. jeśli używana jest wartość Q z otoczenia) wciśnięcie zarówno przycisku climate Q jaki i 
release Q spowoduje wyświetlanie wartości naświetlenia zmierzonej przez zewnętrzny 
czujnik PAR. Jeśli zamontowany i podłączony do systemu będzie zespół naświetleniowy 
(LED) wtedy wciśnięcie przycisku climate Q spowoduje wyświetlenie wartości zmierzonej 
przez czujnik PAR wbudowany wewnątrz zespołu naświetleniowego. Ponowne wybranie 
opcji release Q spowoduje powrót do wyświetlania wartości promieniowania mierzonej przez 
zewnętrzny czujnik PAR. Zawsze po wybraniu w funkcji kontroli mikroklimatu innej 
wartości naświetlenia niż wartość z otoczenia wyświetlana będzie wartość Qc, nawet jeśli 
powrócimy do ustawień ‘ambient’ w menu kontroli mikroklimatu dla parametru naświetlenia. 
Aby powrócić do pomiarów zmierzonych przez zewnętrzny czujnik PAR konieczne będzie 
wciśnięcie przycisku release Q. 
Wybranie innych wartości Q niż wartość otoczenia (‘ambient’) w programie pomiarów 
sekwencyjnych spowoduje ten sam efekt, czyli przejście metody pomiaru Q (przez 
zewnętrzny czujnik) na Qc (czujnik wbudowany w zespół naświetleniowy). Metoda pomiaru 
Qc nie zmieni się nawet wtedy, gdy zakończone zostanie wykonywanie programu pomiarów 
sekwencyjnych. 
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ROZDZIAŁ IV 
 
KOMORY MAŁA I ARABIDOPSIS 
 
4.1 Opis ogólny 
 
Te komory zostały specjalnie zaprojektowane, aby umożliwiać pomiary na małych roślinach 
ulokowanych tuż przy powierzchni gleby. Ze względu na niewielki rozmiary te komory nie 
dają możliwości kontroli naświetlenia i temperatury w ich wnętrzu oraz nie posiadają 
dodatkowej osłony antyradiacyjnej. Głowice mała i Arabidopsis składają się z bloku z trzema 
śrubami umożliwiającego ich zamontowanie na uchwycie (patrz następny paragraf i 
informacje dotyczące konfiguracji systemu LCpro-SD) oraz komory pomiarowej znajdującej 
się na końcu giętkiej szyjki (tzw. „węża”). Giętka szyjka pozwala na dowolne 
pozycjonowanie komory pomiarowej, w zależności od potrzeb. Po odpowiednim usytuowaniu 
szyjki można ją zablokować za pomocą dźwigni znajdującej się na bloku montażowym 
komory.  
Szczęki komory posiadają specjalne sprężyny utrzymujące je w pozycji zamkniętej. Jeśli 
głowica nie jest używana szczęki powinny być otwarte – można to uzyskać poprzez 
umieszczenie w zawiasach komory niewielkiego patyczka (np. wykałaczki). Taka pozycja 
komory pozwala na zabezpieczenie uszczelek przed odkształceniem. 
 
 
4.2 Konfiguracja komór dla systemu LCpro-SD  
 
Każda z trzech śrub montażowych powinna posiadać dystansownik. Dystansowniki służą do 
zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy blokiem montażowym a komorą, dzięki czemu 
można prawidłowo zainstalować blok na uchwycie zapewniając dostateczną ilość miejsca dla 
czujników i połączeń elektrycznych.  
 
Konfiguracja wygląda następująco: 
Blok połączeniowy ma metalowe 
dystansowniki na każdej z narożnych  śrub 
w dolnej części bloku. Śruba znajdująca 
się w środkowej tylnej części bloku 
wyposażona jest w dystansownik 
plastikowy (patrz rysunek). 
Uwaga: Każdy z dystansowników jest 
częściowo nagwintowany. Aby zapobiec 
zablokowaniu każdy z dystansowaników 
należy założyć na śrubę najpierw częścią 
gwintowaną.                                         
  Rys. 6 
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4.3 Rozmiar liścia / pozycjonowanie  
 
Komora typu Arabidopsis (średnica aktywna okienka 11 mm) posiada dolot powietrza w jej 
dolnej części. Liść w tego typu komorze powinien zostać tak ułożony, aby nie pokrywał w 
pełni okienka (patrz rys. 7), w przeciwnym wypadku zablokowany zostanie przepływ 
powietrza przez górną powierzchnię liścia. 
 

 
Rys. 7 
 
W przypadku komory typu małego (średnica aktywna okienka 16,5 mm) nie ma już takich 
ograniczeń ponieważ ścieżka dopływu powietrza znajduje się zarówno z dołu jak i z góry. 
 
 
4.4 Odczyty temperatury liścia  
 
Jeśli wybrany zostanie pomiar temperatury liścia za pomocą czujnika (Tl(m)) odczyty będą 
nieprawidłowe (↑o/r↑) i pojawi się komunikat „Tleaf probe error” w polu statusu, chyba że 
zewnętrzny czujnik temperatury zostanie podłączony do bocznego gniazda obudowy (niestety 
ten czujnik jest zazwyczaj zbyt krótki aby umieścić go w głowicy Arabidopsis lub małej. 
Lepszą opcją jest wybranie określania temperatury liścia z obliczeń na podstawie bilansu 
energetycznego (Tl(c)). 
 
 
4.5 Prędkość przepływu powietrza i stabilność  
 
Powierzchnia eksponowana liścia dla obydwu typów komór jest mała (maksymalnie 0,95 cm2 
dla głowicy Arabidopsis i 2,14 cm2 dla głowicy typu małego). Aby otrzymać wiarygodne 
pomiary fotosyntezy, prędkość przepływu powietrza przez komorę należy odpowiednio 
zredukować (wybierając /config/Uset), np. do wartości minimalnej 68. Taki przepływ da 
różnicę ∆CO2 na poziomie 10 ppm dla komory Arabidopsis w przypadku bardzo aktywnych 
liści. Przy tak niskiej różnicy poziomów CO2 pomiędzy powietrzem referencyjnym a 
analizowanym należy zapewnić bardzo stabilne powietrze referencyjne (stabilny poziom 
CO2). Można to uzyskać zasysając powietrze z miejsca nie narażonego na wpływ oddychania 
ludzi, używając teleskopowej sondy powietrznej lub też zasysając powietrze z dużego 
zbiornika, np. o pojemności 25 litrów.  
Po zmianie typu komory z dużej: szerokiej, wąskiej, do drzew iglastych lub glebowej na jedną 
z komór mniejszych: małą lub Arabidopsis, zaleca się przeprowadzenie tzw. testu ‘flow 
check’. 
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4.6 Używanie giętkiej szyjki – tzw. „w ęża”  
 
Uchwyt powinien zostać zainstalowany na małym trójnogu lub położony bezpośrednio na 
ziemi obok badanej rośliny. Następnie głowicę można odpowiednio ustawić za pomocą 
giętkiego ramienia („węża”) i zablokować po włożeniu liścia do wnętrza komory – ramię 
blokuje się poprzez przestawienie małej dźwigni na bloku montażowym. 
Jeśli komora nie jest używana ramię powinno zostać odblokowane aby ograniczyć obciążenie 
linek napinających, co skracałoby żywotność ramienia.  
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ROZDZIAŁ V 
 
KOMORA DO BADANIA ODDYCHANIA GLEBY 
 
5.1 Opis ogólny  
 
Komora do pomiaru oddychania gleby służy do zamknięcia pewnej objętości  powietrza w 
celu pomiaru wymiany gazowej pomiędzy glebą a atmosferą na skutek aktywności biomasy. 
Komora ta została specjalnie zaprojektowana do stosowania z systemami LCi-SD i LCpro-
SD. 
 
Konstrukcja komory składa się z akrylowej kopuły z wbudowanym wentylatorem służącym 
do mieszania powietrza oraz zaworem upustowym zapobiegającym powstawaniu 
nadmiernego gradientu ciśnień wewnątrz komory. Na wyposażeniu komory jest osobna sonda 
temperatury gleby, którą można wbić w glebę w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
wykonywania pomiaru. Dodatkowo w zestawie dostarczany jest wspornik ze stali 
nierdzewnej służący do utrzymywania komory nad badaną powierzchnią oraz specjalna 
podkładka ułatwiająca wciśnięcie kołnierza komory pomiarowej w glebę. 
 
 
5.2 Praca systemu z komorą glebową  
 
Aby system mógł pracować z komorą glebową należy jej typ określić w menu 
konfiguracyjnym (patrz rozdział 3.1). Po zmianie komory na komorę glebową należy 
przeprowadzić test przepływu, tzw. „flow check”, ponieważ objętość komory glebowej różni 
się znacznie od objętości komór do badania liści. Przy zmianie komory na komorę do gleby 
system przypomni użytkownikowi o konieczności przeprowadzenia testu „flow check”. 
Ważne jest, aby w trakcie przeprowadzania testu przepływu zainstalowana była właściwa 
komora. 
 
Podobnie jak w przypadku innych komór również w przypadku komory glebowej powietrze 
referencyjne doprowadzane jest do wnętrza komory i po jej przejściu jest analizowane pod 
kątem zmian stężenia CO2. Prędkość przepływu przez komorę jest kontrolowana za pomocą 
parametru „Uset” definiowanego w menu konfiguracyjnym systemu LCpro-SD. Nadmiar 
powietrza doprowadzanego do komory pomiarowej jest upuszczany przez zawór upustowy, 
który zapobiega powstawaniu nadciśnienia wewnątrz komory pomiarowej, co mogłoby 
wpływać na stopień wymiany gazowej i styk gleba / powietrze. 
 
Temperatura i wilgotność wewnątrz komory są monitorowane w normalny sposób za pomocą 
wbudowanych czujników Tch, Ean i Eref. 
Temperatura gleby jest mierzona za pomocą specjalnej sondy temperaturowej dostarczanej w 
zestawie, która z jednej strony jest wbijana w glebę w pobliżu miejsca wykonywania pomiaru 
a z drugiej podłączana jest do bocznego gniazda na uchwycie. Ta sonda używa tego samego 
typu termistora co czujniki temperatury liści i ma pewien stopień nieliniowości, który 
kompensowany jest w oprogramowaniu systemu LCpro-SD. Zakres pomiarowy czujników 
temperatury wynosi od –5 do + 50oC. 
 
Po zainstalowaniu komory glebowej na wyświetlaczu będzie widoczny komunikat „Leaf 
Chamber Jaws OPEN”, aż do czasu prawidłowego wprowadzenia typu komory w menu 
konfiguracyjnym. System będzie również informował o błędzie pomiaru temperatury („Tleaf 
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probe error”), aż do czasu podłączenia sondy do pomiaru temperatury gleby lub sondy do 
pomiaru temperatury liścia. W przypadku komory glebowej zalecane jest zawsze używanie 
czujnika temperatury gleby i ustawienie typu określania temperatury na mierzoną (= Tlm). 
 
Ze względu na to, że powietrze nad glebą jest bliskie punktu rosy w przypadku komory 
glebowej bardziej prawdopodobne niż w przypadku komór do liści jest wystąpienie 
komunikatu ostrzegającego o możliwości kondensacji pary wodnej („analyser condensation 
risk”). To ryzyko można zlikwidować jeśli temperatura przyrządu będzie równa lub wyższa 
od temperatury otoczenia. Jeśli przyrząd został przyniesiony z miejsca chłodniejszego należy 
go zostawić na około godzinę (zależnie od różnicy temperatur) aby temperatura przyrządu 
wyrównała się w stosunku do temperatury otoczenia.  
 
 
5.3 Przygotowanie komory glebowej do użycia  
 
5.3.1 Zdejmowanie zainstalowanej komory do liści 
 
Zdejmij osłonę antyradiacyjną z zamontowanej komory do liści, usuń czujnik PAR z jego 
siedziska, a następnie zdejmij górną część komory. Odkręć trzy śruby mocujące, w razie 
potrzeby używając do tego celu monety i zdemontuj dolną część komory z uchwytu, 
odłączając kabel zasilający, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej. Zabezpiecz odpowiednio 
górną i dolną część komory, osłonę antyradiacyjną i sprężynę.  
Uwaga: zmieniając komory upewnij się, że nie zostały zgubione O-ringi z króćców 
dolotowych i czujników. Jeśli jakieś O-ringi zostały w dolnej części komory to należy je 
wyjąć i założyć z powrotem na miejsce w uchwycie.  
 

 
Rys. 8 
 
 
5.3.2 Mocowanie komory glebowej do uchwytu 
 
Komora glebowa mocowana jest do uchwytu w taki sam sposób jak komora do liści, 
używając do tego trzech naciętych śrub (patrz rys. 8). 
 
Ważna uwaga: 
Czujniki systemu LCpro-SD są dłuższe niż czujniki systemu LCi-SD, w związku z czym 
wymagają zamocowania dłuższych śrub i dystansowników. W przypadku używania jednej 
komory w obydwu systemach, używane są te same śruby i dystansowniki, ale ich 
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konfiguracja jest inna. W standardowej konfiguracji (dla systemu LCpro-SD) dystansowniki 
są montowane na zewnątzr komory (patrz Rys. 9) a dystansownik śruby dolnej na rysunku 
jest plastikowy co zapobiega powstaniu zwarcia z uchwytem.  
 
Jeśli komora glebowa ma być używana z systemem LCi-SD wszystkie dystansowaniki są 
metalowe i zainstalowane są pod głowicą śrub (patrz rys. 9). W tym celu w zestawie części 
zamiennych dostarczany jest dodatkowy metalowy dystansownik.  
 
Dystansowniki nie są gwintowane na całej długości, a część nagwintowana powinna być 
połączona najpierw z nagwintowaną śrubą (patrz rysunek 10). 
 

 
 
Rys. 10 
 

 
Rys. 11 
 
Czujnik promieniowania PAR powinien być zainstalowany na górnej części zaworu 
odpowietrzającego, jak to pokazano na rys. 12. 
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Rys. 12 
 
 
5.3.3 Instalowanie kołnierza w glebie 
 
Kołnierz, jeśli zachodzi konieczność jego użycia, powinien zostać wciśnięty w glebę na taką 
głębokość, aby zapobiec dyfuzji powietrza przez glebę. W glebach lekkich dla przykładu 
kołnierz powinien zostać wciśnięty dość głęboko. Ma to związek z ograniczeniem 
przechodzenia gazu przez glebę oraz z zapewnieniem stabilności komory pomiarowej. W 
przypadku gleb twardszych, których penetracja jest utrudniona, może zajść konieczność 
użycia specjalnej podkładki ułatwiającej wciśnięcie kołnierza za pomocą stopy (patrz rysunek 
13). 
Użycie specjalnej podkładki minimalizuje również ryzyko uszkodzenia komory. 
 

 
Rys. 13 
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Uwaga: Zależnie od warunków i typu gleby użytkownik może zdecydować o pominięciu 
użycia kołnierza i zainstalować komorę bezpośrednio na glebie. Może to spowodować 
mniejsze naruszenie gleby i pozwolić na szybsze wykonanie pomiaru, niż miałoby to miejsce 
w przypadku użycia kołnierza.  
(Patrz również rozdział 5.5). 
 
 
5.3.4 Instalowanie komory na kołnierzu  
 
Po wciśnięciu kołnierza w glebę można na nim zainstalować komorę połączoną z uchwytem. 
Komora powinna zostać nałożona na kołnierz i odpowiednio naciśnięta aby uzyskać właściwe 
uszczelnienie. 
 
 
5.3.5 Mocowanie wspornika i czujnika PAR  
 
Metalowy wspornik wbijany w glebę dostarczany jest aby podtrzymywać komorę. Najlepszy 
efekt uzyskuje się, jeśli wspornik jest wychylony od tylniej części uchwytu (patrz rys. 14). 
Wspornik nie musi być używany za każdym razem jednak ułatwia on odpowiednie 
utrzymanie kabla uchwytu i poprawia stabilność komory glebowej jeśli używana jest ona pod 
pewnym kątem. Specjalna stopa może być połączona ze wspornikiem i używana w mało 
stabilnych podłożach – np. piaszczystych. Nie zaleca się używania nogi do wciskania 
wspornika w glebę jeśli konieczne jest użycie znacznej siły.  
 

  
Rys. 14 
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5.3.6 Kalibracja przepływu – tzw. ‘flow check’ (patrz również rozdział 5.5) 
 
Przed rozpoczęciem pomiarów, jeśli komora glebowa została założona po zdeinstalowaniu 
innego typu komory, konieczne będzie przeprowadzenie kalibracji przepływu („flow check’). 
Jest to istotne ponieważ wentylator komory glebowej ma inną charakterystykę w porównaniu 
z komorami do liści, co może mieć wpływ na czas wykonywania analiz, szczególnie w 
przypadku bardzo małych przepływów. Jeśli czas ustalania analiz będzie zbyt krótki może to 
skutkować niedokładnością wykonywanych pomiarów. 
W przypadku komory glebowej zalecana prędkość przepływu jest na poziomie 200 µmoli/s. 
Upewnij się, że wyświetlane odczyty NCER są stabilne przed rozpoczęciem przeprowadzania 
kalibracji ‘flow check’. Kalibrację przepływu wykonuje się jednokrotnie dla danej komory, 
nawet jeśli przyrząd jest włączany i wyłączany. Kolejną kalibrację należy wykonać jeśli 
ponownie zmieniany jest typ komory (nie ma konieczności wykonywania kalibracji ‘flow 
check’ jeśli zmienia się komory pomiędzy komorą szeroką, wąską i do drzew iglastych, 
ponieważ te komory mają podobne wymiary). 
 
 
5.4  Pomiary respiracji gleby 
 
Komora glebowa jest teraz gotowa do przeprowadzenia pomiarów respiracji gleby, należy 
jednak najpierw przeczytać rozdział 5.5 – Inne uwagi dotyczące pomiarów respiracji gleby. 
Po wykonaniu pomiaru wynik jest zapisywany w pamięci przyrządu (na karcie SD) i może 
zostać przeniesiony do komputera w celu przeprowadzenia dalszych obliczeń dotyczących 
stopnia respiracji gleby.  
 
Uwaga: przy przepływie ustawionym na 200 µmoli/s czas osiągnięcia równowagi wewnątrz 
komory pomiarowej i wykonania wiarygodnego pomiaru to około 15 – 20 minut. 
 
Ważna informacja: Po ponownym zainstalowani komory do badania fotosyntezy na liściach, 
ważne jest ponowne przeprowadzenie kalibracji przepływu ‘flow check’. 
 
5.5 Inne uwagi dotyczące pomiarów respiracji gleby 
 
Po zainstalowaniu kołnierza w glebie, należy usunąć podkładkę do montażu kołnierza, aby 
zapewnić możliwość swobodnego i naturalnego oddychania gleby. 
 
Przed wykonaniem pierwszego pomiaru zaleca się, aby po zainstalowaniu pozostawić 
kołnierz na kilka godzin przy małym naruszeniu gleby po jego instalacji lub nawet na cały 
dzień przy większym naruszeniu stanu gleby.   
 
Aby usprawnić wykonywanie pomiarów poprzez przygotowanie kilku miejsc jednocześnie 
można zakupić dodatkowe kołnierze. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest to, że 
kołnierz jest instalowany jednorazowo, zapobiega się jego przeinstalowywaniu, co zawsze 
zaburza respirację gleby. 
 
Aby zapewnić odpowiedni czas wykonywania pomiarów i ich stabilizacji podczas całego 
cyklu pomiarowego należy zawsze wykonać kalibrację przepływu (‘flow check’) po 
założeniu komory glebowej. Zaleca się aby kalibrację przepływu przeprowadzać przy takim 
samym ustawieniu przepływu jaki będzie miał miejsce podczas wykonywania pomiarów.  
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Powyższe zalecenia mają zastosowanie dla typowych pomiarów, jednak jeśli użytkownik 
chce zachować jak najkrótszy czas cyklu pomiarowego lub jeśli gleba jest bardzo aktywna, 
wtedy kalibrację przepływu należy wykonać przy ustawieniu przepływu na poziomie 250 – 
300 µmoli/s. 
 
Po założeniu komory glebowej nie powinno się używać funkcji kontroli temperatury i 
naświetlenia wewnątrz komory (ani w trybie kontroli klimatu ani w przypadku pomiarów 
sekwencyjnych). Zastosowanie kontroli tych parametrów nie da satysfakcjonujących 
wyników a spowoduje znaczne zwiększenie zużycia energii. 
 
 
5.6 Stałe komory glebowej 
 
Jedynym ważnym parametrem branym pod uwagę przy obliczeniach stopnia respiracji gleby 
jest powierzchnia, więc inne parametry typowe dla komór do badania fotosyntezy na liściach 
nie będą aktywne. Powierzchnia dla standardowej komory jest ustawiona domyślnie na 94,2 
cm2, czyli zakłada użycie kołnierza (patrz rozdział 3.3). Ten parametr można zmienić 
używając opcji configure set up select. 
 

 
Rys. 15 
 
 
5.7 Wymiary komory glebowej  
 
5.7.1 Używanie komory glebowej bez kołnierza  
 
Powierzchnia ograniczona przez komorę to nominalnie 131 cm2. 
Objętość komory glebowej, nie uwzględniając ewentualnego wciśnięcia w glebę, wynosi 
około 847 cm3. 
 
 
5.7.2 Używanie komory glebowej z kołnierzem  
 
Powierzchnia ograniczona przez komorę z kołnierzem to nominalnie 95 cm2. 
Wysokość montażowa kołnierza to 7,5 cm. 
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ROZDZIAŁ VI 
 
RUTYNOWA KONSERWACJA SYSTEMU 
 
6.1 Odczynniki  
 
Pochłaniacz CO2 
Prawidłowe działanie systemu LCpro-SD zależy w dużej mierze od dobrego stanu 
pochłaniacza CO2 – wapna sodowego (soda lime), które znajduje się w kolumnie oddalonej 
najdalej od złączy elektrycznych i gazowych na konsoli. Żywotność wapna sodowego zależy 
od warunków w jakich pracuje system; przy normalnym poziomie stężenia CO2 w powietrzu i 
jeśli nie jest używana funkcja kontroli poziomu CO2 wewnątrz komory, świeże wapno 
sodowe powinno wystarczyć na około 200 godzin pracy. Zużyte wapno sodowe może 
prowadzić do powstania negatywnych odczytów ∆CO2 nawet, jeśli komora pomiarowa jest 
pusta. Jest to tym bardziej prawdopodobne, jeśli pochłaniacz – wapno sodowe - pracuje w 
cięższych warunkach, w trybie kontroli poziomu CO2 (kontrola mikroklimatu wewnątrz 
komory pomiarowej). Jeśli chcemy używać funkcji kontroli poziomu CO2 wewnątrz komory 
pomiarowej, a wapno sodowe zmieniło swój kolor w stopniu przekraczającym 50% wtedy 
należy je wymienić. W normalnym trybie pracy bez kontroli mikroklimatu w komorze wapno 
sodowe powinno pracować nawet do poziomu 90% zużycia. Dostarczane w zestawie wapno 
sodowe ma właściwości zmiany koloru w trakcie eksploatacji: kolor zielony oznacza, że 
wapno sodowe jest świeże a zużycie jest sygnalizowane zmianą koloru na brązowy. Do 
powstania reakcji chemicznej przejścia CO2 w węglan wapnia + H2O niezbędna jest pewna 
ilość wody. Nie praktykuje się regenerowania pochłaniacza w reakcji odwrotnej do opisanej 
powyżej. 
Na rynku pochłaniacz CO2 w postaci wapna sodowego jest powszechnie dostępny, jednak jest 
to zazwyczaj odczynnik nie posiadający właściwości zmiany koloru w miarę zużywania. 
Stosowanie takiego typu pochłaniacza może skutkować błędnymi pomiarami, jeśli wapno 
sodowe jest nadmiernie zużyte, o czym użytkownik może nie wiedzieć. Akceptowalne jest 
mieszanie wapna sodowego zwykłego z tym, posiadającym właściwości zmiany koloru w 
trakcie zużycia. 
Uwaga: Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy jeśli poziom referencyjny CO2 
spadnie poniżej 100 ppm. Ten komunikat jest przypomnieniem, że należy zmienić zużyte 
wapno sodowe na nowe. 
 
Osuszacz (Drierite) 
Osuszacz dostarczany w zestawie (Drierite) posiada również właściwości zmiany koloru. Gdy 
odczynnik jest świeży ma kolor niebieski, zabarwiając się na blado różowy w trakcie 
zużywania. Regenerację osuszacza można przeprowadzić w następujący sposób: granulki 
należy rozsypać tak, aby tworzyły jedną warstwę i prażyć przez jedną godzinę w temperaturze 
około 210oC. Zregenerowany materiał, który jest jeszcze gorący, należy umieścić w 
oryginalnym szklanym lub metalowym pojemniku, który następnie należy szczelnie zamknąć. 
Kolor osuszacza po kolejnych regeneracjach może stać się mniej wyrazisty ze względu na 
migrację barwnika do wnętrza granulek i jego sublimację. 
 
Nawilżacz 
Substancją nawilżającą powietrze w trybie kontroli mikroklimatu jest siarczan żelaza. 
Odczynnik ten zmienia kolor z blado zielonego (kiedy jest świeży) na biały w trakcie 
zużywania. Nie praktykuje się regeneracji tego odczynnika. 
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6.2 Filtry przeciwpyłowe  
 
Króćce gazowe znajdujące się na konsoli kontrolnej mogą ulec zablokowaniu jeśli konsolę 
położy się króćcami w dół. Trzy króćce na dole z metalowymi rurkami są króćcami 
wylotowymi. Jeśli te króćce zostaną zablokowane możliwe jest ich odblokowanie po 
włączeniu systemu – ciśnienie może wypchnąć zanieczyszczenia. Dla zabezpieczenia 
króćców zalecane jest połączenie króćców w pary dwoma kawałkami rurki. Jeśli instrument 
zostanie położony króćcami ku dołowi założone rurki będą zabezpieczały otwory przed 
uszkodzeniem i dostaniem się zanieczyszczeń. 
 
Chociaż w zestawie dostarczane są ‘czyste’ chemikalia w praktyce drobne zanieczyszczenia 
mogą być wydzielane, powodując zakłócenia w pracy masowego czujnika przepływu i / lub 
elementów optycznych systemu. Podobne nieprawidłowości w pracy systemu może 
powodować zasysanie zanieczyszczeń z powietrzem referencyjnym dostarczanym z zewnątrz. 
Użyte w systemie filtry zapobiegają dostaniu się do systemu zanieczyszczeń, ograniczając 
jednak znacznie maksymalny przepływ powietrza. Jeśli zaobserwuje się problemy z 
osiągnięciem maksymalnego przepływu 341 µmoli/s (np. wskazywana prędkość przepływu 
‘u’ na wyświetlaczu jest znacznie niższa niż 341 µmoli/s i pompa chodzi głośno) może to być 
sygnał nadmiernego zanieczyszczenia filtrów i konieczności ich wymiany (lub czyszczenia 
jeśli są one demontowalne). 
 
Najbardziej prawdopodobne jest, że zablokowany zostanie zewnętrzny filtr plastikowy, jeśli 
oczywiście został zamontowany. W przeciwnym wypadku należy sprawdzić 3 centymetrowy 
filtr znajdujący się pod pokrywą górną konsoli kontrolnej. Przy pracy ciągłej w bardzo 
zanieczyszczonym środowisku i bez stosowania filtrów zewnętrznych ten filtr może zostać 
zablokowany w czasie krótszym niż tydzień. W razie wątpliwości można porównać kolor 
używanego filtra z zapasowym znajdującym się w zestawie części zamiennych. Inne filtry 
systemu LCpro-SD nie są przeźroczyste. 
 
Kolejnym filtrem, który należy sprawdzić jest zewnętrzny filtr z metalowym korpusem, jeśli 
został zamontowany. Ten filtr zawiera wewnątrz element filtrujący z oczkami 25 µm, który 
można wyczyścić niewielką szczoteczką. Filtr zakłada się na dolocie powietrza do konsoli z 
większą częścią korpusu od strony wlotowej powietrza – dzięki temu dolatujące do systemu 
zanieczyszczenia zbierają się w korpusie filtra i można je łatwo usunąć. 
 
Za wyjątkiem kolumny nawilżacza wszystkie filtry są wykonane z tworzywa sztucznego 
(Vyon), które nie jest czułe na kwasowe działanie wapna sodowego. Filtr kolumny 
nawilżacza jest wykonany z pianki i powinien zostać wymieniony na nowy jeśli zauważone 
zostaną ślady zużycia. 
Od czasu do czasu kolumny powinny być zdejmowane i myte w wodzie z mydłem.  
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6.3 Ładowanie baterii  
 
System LCpro-SD posiada wbudowany akumulator żelowy, który po pełnym naładowaniu 
pozwala na pracę systemu przez okres około 10 godzin. Stan naładowania akumulatora można 
podejrzeć na pasku stanu naładowania w jednym z ekranów menu głównego oraz jako 
wartość numeryczną ‘V batt’ po wybraniu configure diagnose.  
 
Akumulator można doładować w terenie poprzez pięcio-pinowe gniazdo zasilania, używając 
dostarczonych w zestawie przewodów ładujących. System LCpro-SD może również być 
zasilany i pracować na zewnętrznym źródle zasilania o napięciu 12 V (co najmniej 2 A), które 
można podłączyć do systemu używając kabli do ładowania, nawet bez zamontowanego 
wewnętrznego akumulatora. Upewnij się, że nie ma tam żadnej diody aby zabezpieczyć 
zwrotny przepływ prądu z baterii (chociaż jest tam samoresetujący bezpiecznik termiczny 
5A). Jeśli ładowarka zostanie odłączona z sieci należy ją również odłączyć od systemu 
LCpro-SD aby zapobiec wyładowywaniu się baterii.  
 
Wbudowana bateria główna systemu LCpro-SD powinna pracować przez kilka lat, pod 
warunkiem, że przestrzegać będzie się następujących zasad: 
 
Nigdy nie należy przeładowywać baterii  ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. 
Wskaźnikiem przeładowania baterii jest jej znaczny i wyczuwalny wzrost temperatury. 
 
Nigdy nie przechowuj wyładowanej baterii – to skraca jej żywotność.  
 
Nigdy nie ładuj baterii używając źródła prądu o stałym natężeniu, które powszechnie 
używane jest do ładowania baterii niklowo-kadmowych. Powinno się używać ładowarki 
dostarczanej oryginalnie w zestawie lub innej ładowarki w której prąd ładowania (powinien 
być monitorowany) jest automatycznie ustawiany poprzez regulację napięcia zasilania. 
 
W terenie akumulator można do pewnego stopnia doładować używając akumulatora z 
samochodu za pomocą dostarczonych w zestawie kabli. Pełniejsze doładowanie uzyska się 
jeśli silnik samochodu będzie włączony. Do długotrwałych prac w terenie można zabrać 
zapasowy, w pełni naładowany akumulator. 
 
Jeśli akumulator systemu LCpro-SD będzie prawie wyładowany, na wyświetlaczu zacznie 
migać komunikat ostrzegawczy ‘warning – low battery voltage’. Jeśli taki komunikat się 
pojawi natychmiast należy przerwać pracę systemu, wyłączyć go i doładować lub wymienić 
akumulator. Jeśli dostępne jest zewnętrzne źródło zasilania o odpowiednich parametrach 
należy je podłączyć do systemu jak tylko pojawi się powyższy komunikat. W takim wypadku 
prace mogą być kontynuowane bez przerwy. 
 
Jeśli zamierzasz przechowywać przyrząd przez dłuższy czas nie używając go zawsze 
pamiętaj, aby akumulator w pełni naładować. Pełne doładowanie przez 8 godzin co 6 
miesięcy znacznie wydłuża żywotność akumulatora. Jeśli przyrząd jest przechowywany przez 
dłuższy okres nie ma konieczności deinstalowania akumulatora. Jeśli jednak zostanie on 
odłączony na okres dłuższy niż kilka tygodni wewnętrzna bateria podtrzymująca zegar 
zostanie wyładowana. W takim wypadku po ponownym podłączeniu akumulatora konieczne 
będzie ponowne ustawienie zegara i daty. 
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6.4 Wymiana baterii  
  
Baterię można wymienić w dowolnym czasie, jednak przed rozpoczęciem procedury należy 
zawsze wyłączyć system LCpro-SD używając funkcji power off. Takie postępowanie pozwoli 
na zapamiętanie zmian w konfiguracji systemu dokonanych przed wyłączeniem systemu. 
Normalnie żywotność baterii systemu LCpro-SD nie przekracza 5 lat, po tym czasie może 
zajść konieczność ich wymiany. Symptomami sugerującymi problem z akumulatorem są 
krótki czas pracy nawet po 8-godzinnym ładowaniu lub niski prąd ładowania nawet wtedy, 
gdy akumulator jest całkowicie wyładowany. 
 
Jeśli chcielibyśmy wymienić akumulator bez wyłączania przyrządu należy najpierw 
podłączyć zasilanie zewnętrzne do 5-pinowego gniazda zasilania. Zewnętrzne zasilanie może 
pochodzić z ładowarki dostarczanej z systemem lub z innej zewnętrznej baterii 12 Vdc 
poprzez kabel zakończony krokodylkami. 
 
Akumulator oraz bezpiecznik znajdują się w przedziale w tylnej części konsoli kontrolnej, do 
którego uzyskuje się dostęp poprzez przekręcenie dwóch zatrzasków (patrz rysunek 16) i 
zdjęcie pokrywy. Po otwarciu pokrywy akumulator można wyjąć i odłączyć dwa terminale 
zasilające system. 
 

  
Rys. 16 
 
Po obróceniu konsoli do góry nogami należy przekręcić dwa zatrzaski pokrywy przekręcając 
je o ćwierć obrotu; teraz pokrywa może zostać zdjęta odsłaniając przedział na akumulator. 
Następnie można wyjąć akumulator i odłączyć dwa terminale zasilające oznaczone kolorami: 
czerwony + i czarny -. Aby wyjąć akumulator należy obrócić konsolę w normalną pozycję. 
Teraz można podłączyć nowy akumulator pamiętając aby terminal czerwony podłączyć do 
złącza oznaczonego + na akumulatorze a terminal czarny do złącza -. Wymieniając 
akumulator należy zachować szczególną ostrożność aby metalowe złącza baterii nie dotknęły 
obudowy konsoli. Po podłączeniu akumulatora należy włożyć go do przedziału na baterie, 
założyć pokrywę wkładając „języczki” do obudowy i przekręcić dwa zatrzaski tak, jak to 
pokazano na rys. 16. Następnie pokrywę należy pewnie wcisnąć, aż słyszalne będzie 
charakterystyczne kliknięcie. 
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6.5 Bezpiecznik baterii   
 
Bezpiecznik typu szklanego 20 mm znajduje się pod pokrywą akumulatora. Jest on wkręcony 
w obudowę wewnątrz niewielkiego uchwytu. Jest to bezpiecznik 3,15 A wbudowany w linii 
„dodatniej” zasilania.  
W normalnych warunkach pracy bezpiecznik nie powinien ulec uszkodzeniu. Jeśli tak się 
stanie, jest to sygnał jakiegoś wewnętrznego problemu, np. podłączenie dużego napięcia 
zasilającego, odwrócenie zewnętrznego zasilania lub przeładowania baterii, co może 
skutkować podwyższonym napięciem na jej terminalach. Przed wymianą bezpiecznika należy 
znaleźć i usunąć przyczyny jego uszkodzenia. Po wymianie bezpiecznika (zapasowe 
bezpieczniki są dostarczane w zestawie części zamiennych), system LCpro-SD będzie 
ponownie chroniony przed uszkodzeniem. 
 
 
6.6 Pojemnik z CO2  
 
Pojemnik z gazem CO2 znajduje się pod pokrywą na akumulator, obok bezpiecznika. Uchwyt 
na pojemnik CO2 można odkręcić za pomocą specjalnego „klucza” dostarczanego w zestawie 
części zamiennych (MLCM-146) lub dopasowanej do nacięcia monety. Po poluzowaniu 
uchwytu za pomocą narzędzia można go wykręcić ręcznie. Przyrząd oryginalnie dostarczany 
jest z pustym pojemnikiem zaślepiającym. Pusty pojemnik ma zabezpieczać system przed 
wilgocią z powietrza, która przy instalowaniu pełnego pojemnika ulegałaby zmrożeniu przy 
nagłym rozprężaniu gazu. Powstałe cząsteczki lodu powodowałyby niestabilną pracę systemu 
kontroli CO2 przez kilka pierwszych godzin. Zaleca się aby pusty pojemnik był zawsze 
zainstalowany jeśli nie używa się funkcji kontroli poziomu CO2. 
 
Przy zakładaniu nowego, pełnego pojemnika, można go wkręcić ręcznie, aż wyczuwalny 
będzie pewien opór, co będzie oznaczało że ostra igła wewnątrz regulatora dotknęła 
uszczelnienia pojemnika. Dalej pojemnik można wkręcić używając specjalnego klucza 
dostarczonego w zestawie lub dobrze dopasowanej monety. Po około ¼ obrotu wyczuwalny 
będzie większy opór, co oznacza że igła przekuła uszczelnienie naboju i gaz o wysokim 
ciśnieniu (około 8 MPa) został uwolniony do wnętrza regulatora. Pojemnik jest uszczelniony 
O-ringiem wewnątrz regulatora więc gaz nie powinien wydostać się na zewnątrz, jednak 
powstałe ciśnienie spowoduje wyczuwalny opór na gwincie obudowy pojemnika. Aby mieć 
pewność, że O-ring dokładnie uszczelnia pojemnik i że uszczelnienie zostało całkowicie 
przebite, obudowę z pojemnikiem CO2 należy dokręcić jeszcze o dwa obroty. Do dokręcenia 
obudowy zaleca się użycie specjalnego klucza dostarczonego w zestawie, ponieważ zapewnia 
on odpowiedni moment dokręcający. Jeśli jest to konieczne jako dodatkową dźwignię można 
użyć szpilki od sondy teleskopowej (wkładając ją do otworu w kluczu). 
 
Jeśli obudowa z pojemnikiem CO2 zostanie odkręcona a w środku będzie resztka gazu pod 
ciśnieniem, może to spowodować szybki wylot pozostałego gazu na zewnątrz i uszkodzenie 
O-ringu. Aby temu zapobiec przed odkręceniem pojemnika z gazem najpierw należy 
wycisnąć zawór upustowy CO2 znajdujący się na przedzie konsoli, obok złączy elektrycznych 
i gazowych (patrz rys. 4), używając do tego celu specjalnego klucza lub monety – to 
spowoduje upuszczenie reszty gazu z naboju CO2. Opcjonalnie można nakręcić mosiężną 
nakrętkę LCM-039, co jednak jest bardziej czasochłonne. 
 
Zawór upustowy można również użyć do upuszczenia nadmiaru gazu jeśli nabój jest w 
znacznym stopniu napełniony. Po upuszczeniu gazu w naboju może znajdować się niewielka 
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ilość CO2 pod ciśnieniem, który działa na O-ring. Aby zabezpieczyć O-ring przed 
uszkodzeniem należy odczekać kilka minut zanim nabój CO2 zostanie całkowicie wykręcony.  
 
Po wymianie 10 pojemników z CO2 należy wymienić filtr (632-265)znajdujący się wewnątrz 
zaworu upustowego. Za pomocą specjalnego klucza z zestawu lub monety zawór należy 
wycisnąć i wykręcić jego obudowę z konsoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po odkręceniu obudowy filtr można ‘wydłubać’ za pomocą niewielkiego śrubokręta, 
szczypczyków lub spinacza do papieru. Nowy filtr należy wcisnąć do obudowy w miejsce 
starego i całość wkręcić z powrotem w regulator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE!  
Nie wolno wykręcać obudowy zaworu upustowego / filtra przed całkowitym 

upuszczeniem ciśnienia z systemu. Nie zastosowanie się do tego może spowodować, 
że obudowa filtra zostanie wypchana pod ciśnieniem i może skutkować zranieniem 

użytkownika. 
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ROZDZIAŁ VII 
 
USTAWIENIA I KALIBRACJA 
 
Wszystkie bieżące właściwości i ustawienia są zapisywane w nieulotnej pamięci ROM 
(EEPROM). Te ustawienia są wczytywane w pamięć RAM po włączeniu systemu LCpro-SD 
i ponownie zapisywane z pamięci RAM do EEPROM przy wyłączaniu systemu. Dzięki temu 
wszystkie zmiany wprowadzane przez użytkownika są zapisywane. Mały akumulatorek 
wewnątrz konsoli podtrzymuje zegar systemu. Jeśli system LCpro-SD będzie odłączony od 
zasilania (np. odłączony zostanie akumulator), bateria podtrzymująca zegar systemu wyładuje 
się po około 7 tygodniach. Zaraz po ponownym podłączeniu zasilania do systemu bateria 
podtrzymująca zegar zostanie doładowana, jednak aktualną datę i czas będzie trzeba ustawić 
ponownie. 
 
 
7.1  Ustawienia portu wyjść analogowych 
 
Wybierając polecenie output uzyskamy dostęp do listy parametrów, z której można wybrać 
dwa wyświetlane na wykresie lub przekazywane do wyjścia analogowego. Wciskając 
przycisk outp 1/2 można przejść pomiędzy kanałem analogowym 1 i 2: 
 

 
Rys. 17 
 
Kolumna An o/p w Załączniku 1 zawiera listę parametrów dostępnych dla wyjść 
analogowych. 
Kolejne trzy kolumny pokazują jednostki pomiarowe, zakres i sposób uzyskiwania wyniku 
(mierzony, obliczany, itp.). Opis kodów dotyczących sposobu uzyskiwania wyniku znajdują 
się w Załączniku 1 pod tabelką. 
Sygnał wyjściowy jest skalowany następująco: 0 V = zero lub offset, +5 V = odczyt dla pełnej 
skali. Dalsze informacje można znaleźć w Załączniku 2. 
 
 
7.2 Ustawienia portu szeregowego 
 
Wybierając output i serial można wejść do menu pozwalającego na ustawienie parametrów 
komunikacji z komputerem poprzez port szeregowy.  
Tutaj należy ustawić odpowiednią prędkość przesyłu danych wybierając select a  następnie  
przyciskami   change+ i change– przejść przez dostępne opcje: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200 i 38400 baudów. 
Podświetlając parametr sterowania przepływem (handshake) można przejść przez dostępne 
opcje: „CTS”, „use CTS for record”, „xon-xoff” i „none”. 
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Należy pamiętać, że jeśli wybrana zostanie pozycja „CTS for record” nie będzie można 
przesłać zapisanych danych po porcie szeregowym. Każda próba będzie się kończyła 
komunikatem: ‘Serial port set for record trigger’. 
 
  
7.3 Ustawienia czasu i daty  
 
Aby przejść do menu ustawiania czasu i daty należy z menu configure wybrać opcję 
time/data. Wybierając select można przejść przez poszczególne pozycje: godziny, minuty, 
sekundy, dni, miesiące i lata. Wciskając change+ lub change– można zmienić wybrany 
parametr (poza sekundami, które zawsze są resetowane do wartości zerowej). Zegar ma 
format 24-godzinny. 
 
 
7.4 Korekta fazy sygnału CO2  
 
Wybierając opcje configre diagnose sys.info. uzyskujemy dostęp do strony informacyjnej o 
systemie i przycisk korekty fazy auto phase. Normalnie nie ma potrzeby wprowadzania 
korekty fazy sygnału CO2, chyba że zmienione zostało źródło światła w analizatorze (tzw. 
‘source’), detektor lub wykonana została znaczna regulacja zera CO2. 
Korekta fazy sygnału jest procesem w pełni automatycznym, który może zostać przerwany 
automatycznie poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku, bez wprowadzania żadnych zmian 
do systemu. W trakcie korekty fazy sygnału system przeprowadza serię kontrolną w 
odstępach co jeden stopień w zakresie od 65 stopni do 100 stopni, szukając korekty fazy, 
która da najlepszy sygnał energii CO2. Typowo korekta fazy sygnału leży w przedziale od 75 
do 85 stopni. Jakakolwiek inna wartość może być wczesnym sygnałem uszkodzenia źródła 
lub detektora ze względu na zużycie (wiek) lub też sygnałem zanieczyszczenia ścieżki 
optycznej. 
Po zakończeniu skanowania system spyta o potwierdzenie chęci wprowadzenia zmian. 
 
 
7.5 Menu kalibracyjne  
 
Dostęp do menu kalibracyjnego uzyskujemy wciskając przycisk calibrate. W tym menu 
można wybrać różne opcje wciskając przycisk select i zmienić ich wartość za pomocą 
przycisków + i -. Aby rozpocząć kalibrację należy wcisnąć przycisk do calib.  
 
 
7.5.1 Kalibracja przepływu (‘Flow check’)  
 
Uwaga: Wyświetlane wartości ‘u’ i ‘u set’ są wartościami odnoszącymi się do Zespołu 
Dostarczającego Powietrze (tzw. ASU, Ais Supply Unit), który dostarcza powietrze do 
komory pomiarowej. Chociaż wartości wyświetlane w trakcie kalibracji przepływu do 
pewnego stopnia są proporcjonalne do przepływu ASU, są to jednak wartości szacowane 
przepływu przez celę pomiarową w odniesieniu do czasu niezbędnego do ustabilizowania 
się gazu i wykonania pomiaru. W poniższej tabeli pokazane są typowe wartości dla 
komór: szerokiej, wąskiej i do drzew iglastych. 
Czasy analiz dla komór do gleby i komory małej (i typu Arabidopsis) mogą być dłuższe 
ze względu na dużą objętość komory (komora glebowa) lub ze względu na mniejszą 
zalecaną prędkość przepływu ASU (komora mała i Arabidopsis). 
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Zalecane jest wykonanie kalibracji przepływu zawsze jeśli zmieniamy komorę lub gdy 
zmieniana jest prędkość przepływu o więcej niż 30%. Kalibracja przepływu dostosowuje 
długość cyklu tak, aby był on dostatecznie duży dla ustabilizowania się gazu w komorze 
przed wykonaniem pomiaru. Kalibracja przepływu reguluje czas cyklu pomiarowego zarówno 
dla powietrza referencyjnego jak i analizowanego, dlatego przed jej rozpoczęciem komora 
musi być całkowicie zamknięta. 
 
Zmiana prędkości przepływu o więcej niż 30% może spowodować błędy w wykonywanych 
pomiarach ze względu na niedostateczny czas pomiaru – koncentracja gazu wewnątrz komory 
pomiarowej nie zdąży się ustabilizować. Może to powodować powstanie offsetu ∆CO2, nawet 
jeśli nic nie będzie w komorze. 
 
Tabela 1 Typowe wartości przepływu dla poszczególnych kolumn i dopuszczalne odchyłki  
 

Czas stabilizacji (sekundy) Szacowany przepływ (µmole/s) Ustawiony przepływ 
ASU (µmole/s) Referencyjny Analizowany Referencyjny Analizowany 

200 4,45 3,86 83 97 
300 4,32 3,36 85 110 

Odchyłki 5% 10% - 25% 5% 10% - 20% 

 
 
7.5.2 Zerowanie CO2  
 
Zerowanie CO2 odbywa się automatycznie w programie przy każdym cyklu pomiarowym. 
Regulacja efektywnie zmienia wzmocnienie sygnału, żeby jego poziom, przy przepływie gazu 
zerowego, był stały. Aby ten proces przebiegał prawidłowo wapno sodowe musi być 
utrzymywane w dobrym stanie i wymieniane w razie nadmiernego zużycia. Jeśli tak się nie 
dzieje powstanie duże obniżenie mierzonej wartości i, jeśli wapno sodowe będzie całkowicie 
zużyte, wyświetlony zostanie komunikat ‘cref low, check absorber’. Taki komunikat może 
wskazywać na konieczność wykonania kalibracji przy użyciu gazu wzorcowego, choć nie 
będzie to w rzeczywistości prawdą. Przed przystąpieniem do dalszych czynności zawsze 
najpierw należy sprawdzić stan wapna sodowego i w razie konieczności je wymienić. 
 
Stopień regulacji zera można sprawdzić wybierając configure i diagnose. Wartość oznaczona 
jako C(z) powinna mieścić się w zakresie od 45000 do 60000 (optymalnie powinno to być 
52500). Jeśli tak nie jest, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ‘cref low, check absorber) i 
konieczna będzie regulacja zera (jeśli wapno sodowe jest w dobrym stanie). 
 
Potencjometr do regulacji zera CO2 znajduje się wewnątrz gniazda, do którego można 
podłączyć również zewnętrzny czujnik temperatury (patrz Rys. 18). Regulację zera można 
przeprowadzić za pomocą specjalnego narzędzia o długości 13 cm (podobne do śrubokrętu) 
dostarczanego w zestawie z systemem LCpro-SD. To narzędzie ma odpowiednią długość i 
kształt aby wejść w gniazdo i wpasować się w nacięcie potencjometru, bez ryzyka jego 
uszkodzenia. Narzędzie należy włożyć do gniazda w bocznej części uchwytu i lekko wcisnąć 
(wyczuwalny będzie lekki opór). Następnie należy obracać narzędzie, cały czas lekko je 
przyciskając, aż wskoczy ono w nacięcie śruby regulacyjnej potencjometru (będzie to 
wyczuwalne). Teraz można wykonać regulację zera. 
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 Rys. 18 
 
Jeśli zagubione zostanie narzędzie do regulacji zera dostarczane w zestawie, alternatywnie 
można użyć małego, płaskiego śrubokrętu o średnicy 3 mm, długości 13 mm z izolowanym 
trzonkiem (jak to pokazano na rys. 18). 
 
Aby wykonać regulację zera w menu  kalibracyjnym  należy  podświetlić  opcję CO2 zero i  
wcisnąć  przycisk  do calib.. Następnie należy pokręcać potencjometrem aby zredukować 
wyświetlaną wartość do 200 – jeśli pokazana będzie strzałka w dół potencjometr należy 
pokręcać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wartość w zakresie wahań do 10% w 
stosunku do pokazanej powyżej będzie akceptowalna i na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
OK. Jeśli regulacja jest bardzo zła lub jeśli powstanie inne uszkodzenie, wtedy na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat ‘CO2 low energy’ lub ‘CO2 signal over-range’. 
Zawsze, gdy regulowane jest zero przyrządu, odczynniki w kolumnach MUSZĄ być w 
dobrym stanie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek komunikaty o błędach, zawsze najpierw 
należy sprawdzić stan odczynników przed rozpoczęciem jakichkolwiek innych 
czynności, w tym regulacji potencjometrem. 
 
 
7.5.3 Kalibracja CO2 gazem wzorcowym (‘span’) 
 
Po pewnym czasie może zajść konieczność kalibracji systemu stosując gaz wzorcowy 
(‘span’). Generalnie tego typu kalibracja jest konieczna jeśli powstał poważny problem z 
systemem LCpro-SD i konieczna była np. wymiana części lub też odczyty wydają się być 
niewiarygodne i odbiegają od wartości wskazywanych przez inny przyrząd, pod warunkiem, 
że mamy pewność co do jego wiarygodności lub też sprawdzamy koncentrację CO2 w gazie o 
znanych parametrach. Tutaj należy pamiętać, że jeśli wapno sodowe będzie zużyte, pomiary 
mogą być błędne i zmierzone wartości będą zaniżone! 
Do kontroli poprawności odczytów lub szacunkowej kalibracji można użyć czystego 
powietrza. W takiej sytuacji należy wybrać miejsce z dala od dużych skupisk ludzkich, stacji 
paliw, ruchu samochodów, itp. W takich miejscach można przyjąć szacunkowo, że stężenie 
CO2 wynosi 370 ppm, i tę wartość można przyjąć jako wartość kontrolną. 
Kalibrację typu ‘span’ można przeprowadzić jeśli posiada się źródło gazu o dokładnie 
znanym stężeniu CO2. System pozwala na wprowadzenie informacji o stężeniu CO2 w gazie 
użytym do kalibracji – należy tutaj wprowadzić wartość zgodnie z posiadanym gazem.  
 
Aby przeprowadzić kalibrację ‘span’ należy posiadać gaz o znanym stężeniu CO2. Gaz 
kalibracyjny może być mieszanką z powietrzem o zawartości tlenu na poziomie około 20% 
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lub też mieszanką na bazie czystego azotu. W każdym z tych przypadków gaz musi być 
suchy. Jeśli dostarczane jest powietrze z butli sprężonego powietrza, wtedy przyjmuje się, że 
gaz ten jest suchy. Preferowany jest dobór gazu kalibracyjnego tak, aby mieścił się on w 
zakresie od 40% do 90% pełnego zakresu pomiarowego (to jest 800 do 1800 ppm). 
Są dwa sposoby podłączenia dolotu gazu do systemu przy kalibracji CO2. Metoda 1 jest 
preferowana, choć wolniejsza i powodująca zużycie większej ilości gazu kalibracyjnego. 
Metoda 1: Upewnij się, że kolumna nawilżacza jest pusta. Gaz CO2 o znanym stężeniu należy 
doprowadzić do wlotu powietrza (‘Air In’) pod ciśnieniem 1,4 Bar z zamontowanym 
przejściem typu ‘T’ pozwalającym na wypuszczenie nadmiaru ciśnienia. Poczekaj, aż odczyty 
Cref i C’an się ustabilizują i przeprowadź kalibrację (zwiększenie przepływu do 300 µmoli / s 
spowoduje skrócenie czasu stabilizacji odczytów do około 3 minut). 
Metoda 2: Odłącz rurkę gazu referencyjnego (oznaczoną białą opaską) od konsoli kontrolnej. 
Doprowadź gaz kalibracyjny o znanym stężeniu CO2 do tej rurki, podłączając również 
szeregowo przepływomierz. Ma to za zadanie kontrolę, czy do komory dopływa gaz z 
prędkością około 200 ml/s. Ciśnienie gazu kalibracyjnego powinno być ustawione na 
poziomie około 20 cmH2O. Odczekaj, aż odczyty Cref się ustabilizują (c’an można 
zignorować, ponieważ będzie tam doprowadzane raczej powietrze z zewnątrz a nie gaz 
kalibracyjny) i rozpocznij kalibrację wybierając opcję do calib. 
 
Uwaga: pomiary wykonywane po przeprowadzeniu kalibracji będą porównywane z 
wartościami kalibracyjnymi i dlatego absolutna dokładność pomiarowa systemu LCpro-
SD będzie miała tę samą tolerancję co gaz użyty do wykonania kalibracji. 
 
 
7.5.4 H2O zero  
 
Uwaga: Normalnie nie ma konieczności sprawdzania i przeprowadzania zera pary 
wodnej, chyba że wymieniony został jeden z czujników RH lub czujniki zostały 
zamienione między sobą. 
 
Gaz do zerowania H2O można najprościej uzyskać z cylindra sprężonego powietrza, azotu lub 
dowolnego innego gazu, który nie jest łatwopalny i toksyczny. Jeśli używany jest generator 
pary wodnej ADC wtedy wylot ‘ref gas’ jest na pewno suchy. 
Po upewnieniu się, że szczęki komory są zamknięte, należy odłączyć rurkę oznaczoną czarną 
opaską od konsoli pomiarowej i doprowadzić do tej rurki suchy gaz. Nastąpi bardzo wolny 
dryf odczytów w dół, aż do osiągnięcia stabilizacji po około 30 minutach. (stabilizacja 
odczytów analizowanych zajmuje dużo więcej czasu niż stabilizacja odczytów 
referencyjnych). Jeśli odczyty analizowane pozostają w dużej rozbieżności z odczytami 
referencyjnymi może to oznaczać, że uszczelki głowicy nie dają poprawnego uszczelnienia. 
Po ustabilizowaniu się obydwu odczytów należy wybrać polecenie /H2O Zero. Procesor czeka 
na stabilne odczyty przed wykonaniem zerowania, nie wykryje jednak bardzo powolnych 
zmian. 
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7.5.5 Kalibracja H2O gazem wzorcowym (‘span’)  
 
Gaz kalibracyjny do kalibracji H2O najwygodniej jest dostarczyć  z generatora pary wodnej 
lub punktu rosy. Gaz kalibracyjny powinien zostać dostarczony do komory podobnie jak to 
opisano dla procedury wykonywania zerowania H2O w punkcie 7.5.4, a ciśnienie powinno 
wynosić około 11 cmH2O. Czas stabilizacji wyniesie około 30 minut ze względu na tendencję 
osadzania się wody na rurkach. 
 
Ciśnienie pary wodnej można również skontrolować w powietrzu i użyć do sprawdzenia 
funkcjonowania systemu. 
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ROZDZIAŁ VIII 
 
KONFIGURACJE POMIAROWE 
 
8.1 Menu funkcyjne ‘config’  
 
Całkowitą strukturę manu można znaleźć na końcu instrukcji. 
 
Wybierz pozycję configure aby uzyskać dostęp do meny time/date set up diagnose SD card. 
Wybierając pozycję set up select można przejść do różnych opcji podmenu. Aby zmienić 
wybrane opcje należy wybrać jeden z przycisków change+ i change-. W pozycji /Cfg/ można 
wybrać jedną z dostępnych głowic pomiarowych: Broad (szeroka), Narrow (wąska), Conifer 
(do drzew iglastych), Soil pot (glebowa), Small (mała), Arabidopsis, user1, user2, user3 
(głowice typu ‘user’ pozwalają użytkownikowi skonfigurować własne parametry). 
Poszczególne wartości (uset, powierzchnia, metoda pomiaru temperatury liścia, współczynniki 
rb, Hfac, Trw i wartość zadana Qgiven) są zapisywane dla każdej z komór oddzielnie. Dla 
standardowych komór system jest fabrycznie zaprogramowany z wartościami domyślnymi, 
które użytkownik może zmienić, aby dostosować je do typu mierzonego liścia. W przypadku 
wybrania komory glebowej niektóre z wymienionych wyżej parametrów są nieadekwatne dla 
typu pomiaru i przez to nie są widoczne.  
 

 
Rys. 19 
 
Zawsze po włączeniu system LCpro-SD odtworzy ostatnio używane konfiguracje. Tabela 2 
pokazuje domyślne wartości dla poszczególnych głowic: 
 
Tabela 2 Domyślne wartości konfiguracyjne dla poszczególnych głowic pomiarowych 
 
 

Uset 
Area  

(powierzchnia) 
Tl mtd Rb Hfac Trw 

Jednostki ⇒ µmole/s cm2 n/a n/a n/a n/a 
Zakres     ⇒ 68 – 341 0 – 100* n/a 0,1 – 10,00 0,1 – 1,000 0,25 – 1,000 
Kroki       ⇒ 1 0,01* n/a 0,01 0,001 0,01 
Broad 
(szeroka) 

200 6,25 Calc. 0,17 0,168 0,870 

Narrow 
(wąska) 

200 5,80 Calc. 0,30 0,168 0,870 

Conifer  
(igły) 

200 100,00 Calc. 0,35 0,177 0,860 
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c.d. 

Komora ⇓  
Soli pot 
(gleba) 

200 95,0 Meas.* n/a n/a n/a 

Small 
(mała) 

68 2,16 Calc. 0,25 0,168 0,920 

Arab. 68 0,95 Calc. 0,25 0,168 0,920 
User 1 68 6,25 Meas. 0,17 0,168 0,870 
User 2 241 5,80 Meas. 0,30 0,168 0,870 
User 3 200 100,00 Meas. 0,35 0,177 1,000 

 
*  Zakres powierzchnia i kroki dla komory glebowej są następujące: 0 – 400 i 0,50. 
 W przypadku komory glebowej nie ma możliwości zamiany metody pomiaru temperatury 

gleby – zawsze jest mierzona (Meas.). 
 
Domyślne wartości dla parametrów opisanych poniżej przedstawione zostały w Tabeli 2. 
 
/Uset/ parametr ten używany jest do określenia prędkości przepływu powietrza przez 

komorę do liści / komorę glebową. 
 
/area/ parametr ten jest używany do określania efektywnej powierzchni liścia 

eksponowanej na działanie promieniowania PAR przez okienko pomiarowe lub 
też powierzchni gleby zamkniętej przez komorę glebową. 

 Powierzchnia eksponowana liścia zależy od typu użytej komory oraz od tego jaka 
część liścia została włożona do komory. Używając komory do igieł powierzchnię 
można określić doświadczalnie.  

 Powierzchnia dla komory glebowej: patrz rozdział 5.7. 
 Uwaga: dla niektórych typów badań niektóre ’stałe’ mogą różnić się w zależności 

od gatunku rośliny (np. powierzchnia) i muszą być zmieniane.  
 
/Tl mtd/ parametr ten definiuje w jaki sposób jest określana temperatura liścia 

znajdującego się wewnątrz komory. Użytkownik może wybrać jedną spośród 
dwóch opcji: /calc/ (metoda obliczania temperatury) i /meas/ (metoda pomiaru za 
pomocą czujnika). Dla komory glebowej dostępna jest tylko opcja pomiaru 
temperatury gleby i nie można tego zmienić. 

 /calc/ - temperatura jest obliczana przez system LCpro-SD na podstawie bilansu 
energetycznego; 

 /meas/ - temperatura jest mierzona za pomocą jednego z dostępnych czujników 
temperatury; 

 
/rb/ jest to parametr określający ‘opór graniczny warstw na parę wodną’, który zależy 

od typu używanej komory. 
 
 Dla komory do igieł parametr ten ma wartość około 0,35, ale zależy od typu 

badanej rośliny i powinien być określony eksperymentalnie. Dla pozostałych 
komór wartość ‘rb’ podana jest w Tabeli 2. Parametr ‘rb’ nie ma zastosowania dla 
komory glebowej. 
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/Hfac/ jest to współczynnik określający absorpcję energii promieniowania 
szerokopasmowego do komory poprzez eksponowaną powierzchnię liścia. Ten 
współczynnik jest zależny od rodzaju materiału użytego do konstrukcji osłony 
antyradiacyjnej i/lub okienka komory do badania liści (we wcześniejszych 
wersjach systemu: LCA2&3 ten parametr występował pod nazwą ‘Trans’).  

 Współczynnik /Hfac/ nie ma zastosowania dla komory glebowej. 
 
/Qgiven/ jest to wartość promieniowania wprowadzana przez użytkownika, która 

opcjonalnie może być używana do wykonywania przeliczeń. Domyślnie wartość 
jest ustawiona na 1500 µmoli/m2/s dla wszystkich komór i nie ma zastosowania 
dla komory glebowej. 

 
/Trw/ jest to współczynnik określający ilość promieniowania PAR przechodzącą do 

eksponowanej powierzchni liścia przez okienko i osłonę antyradiacyjną, czyli 
zmierzone promieniowanie PAR (Q) jest mnożone przez ten współczynnik aby 
otrzymać wartość promieniowania PAR docierającego do eksponowanej 
powierzchni liścia będącego w komorze pomiarowej (Qleaf). Współczynnik ten 
zależy od rodzaju materiału użytego do konstrukcji okienka w komorze 
pomiarowej i osłony antyradiacyjnej, jeśli oczywiście jest ona zainstalowana. 
Osłona antyradiacyjna jest dostarczana wraz z komorami szeroką, wąską i do 
drzew iglastych. Użytkownik może tę osłonę zdeinstalować i używać komory bez 
niej. Aby skompensować fakt nieużywania osłony antyradiacyjnej współczynnik 
‘T rw’ należy zwiększyć o 0,05. 

 Należy pamiętać, że komory: mała i Arabidopsis nie mają osłon antyradiacyjnych 
i dlatego zawsze powinno się używać domyślnej wartości ‘T rw’ dla tych komór. 

 Poszczególne wartości zmienia się przyciskami change+ i change-. 
Przytrzymując te przyciski dłużej wartości można zmieniać w krokach co 10. 
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ROZDZIAŁ IX 
 
KONTROLA MIKROKLIMATU 
 
9.1 Menu kontroli klimatu (jednopunktowa kontrola)  
 
Po wybraniu przycisku climate wyświetlone zostanie menu kontroli mikroklimatu wewnątrz 
komory pomiarowej. Używając przycisków select change+ change– i ambient możliwa jest 
niezależna zmiana następujących parametrów: temperatura wewnątrz komory pomiarowej 
(Tset), poziom naświetlenia (Qset), stężenie CO2 (cest) i wilgotność (eset). Przycisku select 
używa się aby przejść przez poszczególne funkcje, a przycisków change+ i change- aby 
zmienić wartości dla wybranej funkcji. Dłuższe przytrzymanie przycisku change+ lub 
change- spowoduje szybszą zmianę wybranej wartości. Wybrana pozycja jest podkreślana a 
wartości set i ctl są wyświetlane jednocześnie. Dla komory glebowej, małej i Arabidopsis, ze 
względu na ich konstrukcję, nie ma zastosowania kontrola poziomu naświetlenia i 
temperatury. 
(Uwaga: zespół naświetleniowy komory szerokiej może być użyty do kontroli naświetlenia w 
komorze małej i Arabidopsis – specjalny opis tej funkcji znajduje się w osobnej nocie 
aplikacyjnej dostępnej na życzenie). 
Wciskając przycisk ambient wyłączamy kontrolę mikroklimatu dla aktualnie wybranego 
parametru.  
 

 
Rys. 20 
 
 
9.1.1 Temperatura  
 
Temperaturę wewnątrz komory można zaprogramować w zakresie 1oC – 40oC (w zależności 
od temperatury otoczenia) w krokach co 1oC lub też funkcję tę można ustawić tak, aby 
temperatura kontrolowana była zgodna z temperaturą zmierzoną w wejściu Taux. Punkt 
startowy kontroli ustawiony jest domyślnie na 20oC. Aby ustawić funkcję śledzenia 
temperatury zgodnie z wejściem Taux należy wciskać przycisk change+ lub change-, aż 
pojawi się opcja ‘track’ . 
 
Podgrzewanie lub chłodzenie powietrza wewnątrz komory odbywa się za pomocą modułu 
Peltiera. Jest to zespół bloków półprzewodnikowych rozdzielonych cienkimi płytkami 
ceramicznymi. Ciepło jest transferowane od jednej płytki do drugiej, a wielkość i kierunek 
zależą od aktualnego przepływu. 
 
Aby  osiągnąć jak najszybszą stabilną kontrolę tuż przy elemencie Peltiera monitorowana jest 
temperatura elementów metalowych konstrukcji. Informacja zwrotna pozwala na osiągnięcie 
temperatury tego elementu zgodnie z zadaną temperaturą. Temperatura wewnątrz komory 
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pomiarowej będzie różniła się o kilka stopni ze względu na gradient na styku metal – 
powietrze. Temperatura powietrza wewnątrz komory (Tch) jest monitorowana za pomocą 
oddzielnego, precyzyjnego czujnika i ta wartość jest rejestrowana i używana do późniejszych 
przeliczeń. Jeśli zachodzi taka konieczność nastawę temperatury można zwiększyć lub 
zmniejszyć o kilka stopni aby skompensować powstały offset.  
 
 
9.1.2 Naświetlenie  
 
Poziom naświetlenia w funkcji kontroli mikroklimatu jest mierzony za pomocą czujnika PAR 
wbudowanego w zespół naświetleniowy LED. Zapewnia to stały, ustawiony poziom 
naświetlenia, niezależnie od starzenia się diod LED i temperatury. Poziom naświetlanei jest 
kalibrowany, co oznacza że wartość osiągana w komorze jest tą samą wartością jaka została 
ustawiona na wyświetlaczu, pomniejszona tylko o współczynnik transmisji przez okienko 
pomiarowe (‘Trw’). Czyli kalibracja zespołu naświetleniowego jest taka sama jak przy użyciu 
czujnika PAR przy naświetleniu zewnętrznym (słonecznym). Poziom naświetlenia wewnątrz 
komory pomiarowej można ustawiać w krokach co 10 µmoli/m2/s w zakresie 0 – 1500 
µmoli/m2/s dla zespołu naświetleniowego komory do drzew iglastych oraz 0 – 2000 
µmoli/m2/s dla komór szerokiej i wąskiej.  
 
 
9.1.3 Dwutlenek węgla (CO2)  
 
Stężenie CO2 jest kontrolowane przez zawór elektromagnetyczny (SV10), który jest 
sterowany przez różne cykle pracy (patrz cykl obiegu gazu opisany w rozdziale 15). Cykl 
pracy zmieniany jest przez system tak, aby uzyskać zadane stężenie dwutlenku węgla. Poziom 
stężenia CO2 można ustawić w zakresie 0 – 2000 ppm w krokach co 10 ppm. Jeśli chcemy 
uzyskać poziom powyżej poziomu stężenia CO2 w powietrzu, niezbędne jest użycie pełnego 
pojemnika z CO2. Maksymalny osiągalny poziom stężenia dwutlenku węgla jest raportowany 
na stronie opcji. Zaraz po osiągnięciu niskiego stanu CO2 w naboju, co nie pozwoli na 
osiągnięcie zadanego poziomu CO2 w komorze, na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
ostrzegawczy. System będzie utrzymywał zadany poziom CO2, aż do czasu spadku ciśnienia 
w zbiorniku poniżej pewnego poziomu lub jeśli w systemie powstanie jakieś uszkodzenie / 
nieprawidłowość. Pełny pojemnik z CO2 przy dobrym uszczelnieniu O-ringiem powinien 
zapewnić jeden pełny dzień pracy systemu. Pojemnik jest używany w stałym stopniu, nawet 
jeśli nie korzystamy z funkcji kontroli stężenia CO2. 
 
System może kontrolować poziom stężenia CO2 poniżej poziomu znajdującego się w 
otoczeniu, nawet do wartości zerowej przy pustym naboju zainstalowanym w systemie. 
 
Powietrze w pokoju może zawierać 1000 ppm CO2 i więcej jednak, jego stężenie nie jest 
stabilne, ponieważ oddech człowieka może zawierać nawet 4% CO2. Powietrze z pokoju 
można użyć do kontroli stężenia CO2 w komorze dla wartości powyżej 370 ppm, jednak 
należy zwrócić uwagę, aby zapewnić stabilność powietrza referencyjnego dostarczanego do 
systemu. Można np. przed dostarczeniem do systemu powietrze przepuścić przez zbiornik o 
dużej objętości, min. 25 litrów. 
 
Przy dużym podnoszeniu stężenia CO2 w komorze istnieje ryzyko dyfuzji gazu na zewnątrz 
przez uszczelki komory. Dodatkowo sytuację może pogarszać wentylacja lub też 
wykonywanie pomiarów na liściach o nierównej powierzchni. W takiej sytuacji niewielka 
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dodatnia wartość ∆CO2 będzie osiągana, co można sprawdzić przeprowadzając test z 
zamkniętą komorą bez liścia wewnątrz lub też z martwym liściem, który nie jest już aktywny. 
 
W menu options CO2 mode pokazany jest średni stan pojemnika zainstalowanego w systemie 
(‘Bottle Avarage’). Po pierwszym włączeniu systemu LCpro-SD wartość ta będzie na 
poziomie 3600 (ppm). Po zainstalowaniu pojemnika z CO2 i rozpoczęciu kontroli stężenia 
dwutlenku węgla wartość ta zacznie się zmieniać, stabilizując się na poziomie 3000. Jest to 
maksymalna wartość koncentracji CO2 w systemie przed tym jak gaz dojdzie do systemu 
mieszania z zaworem elektromagnetycznym. W trakcie zużywania się pojemnika z gazem 
wartość ta będzie spadała osiągając poziom poniżej 2000 ppm (ta wartość jest maksymalną 
wartością kontrolną w komorze osiąganą przez system LCpro-SD) i w pewnym momencie nie 
będzie możliwe osiągnięcie poziomu zaprogramowanego przez użytkownika. Wtedy na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy mówiący, że nie jest już możliwe 
osiągnięcie zaprogramowanego stężenia gazu  w komorze. 
 
Jeśli pojawi się problem z utrzymaniem stężenia gazu w komorze można go rozwiązać 
uszczelniając mocniej komorę (mocniej niż to jest normalnie wykonywane za pomocą 
sprężyny). Można to zrobić dociskając komorę dookoła gumową opaską. Ewentualnie można 
ją również zamknąć w plastikowej torebce co osłoni ją przed wpływem np. wentylacji 
zewnętrznej. 
 
Więcej informacji na temat wymiany filtra i pojemnika z dwutlenkiem węgla można znaleźć 
w rozdziale 6.6. Zalecana jest wymiana filtra po dziesięciu wymienionych pojemnikach CO2. 
 
 
9.1.4 Wilgotność  
 
Podobnie jak w przypadku kontroli stężenia dwutlenku węgla do kontroli wilgotności 
używany jest zawór elektromagnetyczny (SV12) ze zróżnicowanym cyklem pracy (patrz cykl 
obiegu gazu opisany w rozdziale 15).  
System dostarczany jest z dwoma kolumnami używanymi w systemie kontroli wilgotności: 
jedna kolumna jest kolumną „nawilżającą”, która posiada czujnik temperatury, a druga 
kolumna jest kolumną „ślepą”, używaną wtedy, gdy nie stosuje się funkcji kontroli 
wilgotności w kolumnie. Nowy przyrząd dostarczany jest z zainstalowaną kolumną „ślepą” i 
funkcją „nawilżania” ustawioną na poziom pusty (‘empty’). W takiej konfiguracji wilgotność 
w komorze można kontrolować tylko na poziomie poniżej wilgotności powietrza 
zewnętrznego. 
 
Poziom wilgotności można kontrolować w krokach co 1 mbar. Jest on kontrolowany w 
zakresie od 0 do maksymalnego poziomu osiągalnego w zależności od temperatury wewnątrz 
kolumny ‘nawilżacza’ zmierzonej przez integralny czujnik – jest to czujnik termistorowy 
podłączony do systemu poprzez kabel koncentryczny. System pozwali na ustawienie 
wilgotności na maksymalnym poziomie zależnym od temperatury w kolumnie ‘nawilżacza’, 
jak to pokazano w lewej części Tabeli 3. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, istnieje możliwość podwyższenia maksymalnego poziomu 
kontroli wilgotności poprzez podgrzanie kolumny z nawilżaczem. Tutaj należy zwrócić 
uwagę aby nie przekroczyć poziomu temperatury powyżej temperatury punktu rosy, jak to 
pokazano w prawej części Tabeli 3. 
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Tabela 3 
 

Temperatura nawilżacza  
(oC) 

Ciśnienie pary wodnej 
(mbar) 

Temperatura otoczenia 
(oC) 

Ciśnienie pary wodnej 
(mbar) 

20 13,1 15 17,0 
22 14,2 16 18,2 
23 15,3 17 19,4 
24 17,7 18 20,6 
25 18,9 19 22,0 
26 20,4 20 23,4 
27 21,8 21 24,9 
28 23,5 22 26,4 
29 25,2 23 28,1 
30 27,0 24 29,8 
31 28,9 25 31,7 
32 31,0 26 33,6 
33 33,1 27 35,7 
34 35,3 28 37,8 
35 38,0 29 40,1 
36 41,8 30 42,4 
37 43,4 31 44,9 
38 46,4 32 47,6 
39 49,4 33 50,3 
40 52,3 34 53,2 

 35 56,2 

 
Jeśli wykonywany jest plik sekwencyjny, preferencją będzie ustawiona wartość podana w tym 
pliku – czyli kontrolowana będzie wartość ctl. Po zakończeniu wykonywania pliku 
sekwencyjnego kontrola wróci do wartości zadanej przez użytkownika. 
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ROZDZIAŁ X 
 
FUNKCJA SEKWENCJI POMIAROWYCH 
 
10.1 Opis   
 
Wciskając przycisk sequence wchodzimy do strony menu ustawień pomiarów 
sekwencyjnych. Z tego poziomu można stworzyć nowy plik sekwencyjny wybierając opcję 
edit, można załadować lub usunąć istniejący plik wybierając file load seq. a następnie load 
seq. (aby załadować plik) lub delete seq. (aby usunąć plik sekwencyjny) lub też zapisać plik 
sekwencyjny wybierając save seq..  Przyciski recv.seq. i trans.seq. pozwalają przesłać plik 
sekwencyjny do i z komputera poprzez port szeregowy. Format pliku sekwencyjnego 
stworzonego / zmodyfikowanego na komputerze pokazany jest na końcu instrukcji. 
 

 
Rys. 21 
 
Jeśli chcemy stworzyć nowy plik lub edytować już istniejący należy wcisnąć przycisk edit, po 
czym dostaniemy dostęp do przycisków select modify next previous. Przyciski next i 
previous pozwalają przejść do kolejnych kroków sekwencyjnych. Aktualnie wybrany krok 
będzie oznaczony znakami > <.  
Uwaga: kontrola temperatury i naświetlenia jest dostępna nawet wtedy, jeśli podłączona 
będzie komora glebowa, choć w przypadku tej komory nie ma możliwości kontroli tych 
parametrów. Jest tak, ze względu na kompatybilność funkcji pomiarów sekwencyjnych z 
wszystkimi komorami. Wybranie kontroli temperatury i naświetlenia w przypadku komory 
glebowej nie powoduje żadnego ryzyka uszkodzenia systemu, jedynie może skutkować trochę 
zwiększonym zużyciem energii.  
 
Wciskanie przycisku select pozwala przejść do ustawień czasu trwania kroku ‘dwell’ i 
czterech kolejnych zmiennych kontrolowanych oraz dodatkowych opcji (‘Opts’). Po przejściu 
do parametru ‘dwell’ lub do jednej z kolejnych kontrolowanych zmiennych na ekranie 
pojawią się dodatkowe przyciski: ambient change+ change- i as prev. W przypadku czasu 
trwania kroku (‘dwell’) mamy możliwość zmiany wartości w zakresie do 100 minut w 
krokach co 1 minuta. Jeśli chcemy aby kolejny krok trwał tyle samo czasu co poprzedni 
możemy po prostu wcisnąć przycisk as prev. 
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Rys. 22 
 
Po odpowiednim ustawieniu czasu trwania danego kroku sekwencji pomiarowej wciśnięcie 
przycisku Page powoduje przejście do poprzedniego menu select modify next previous, gdzie 
można wybrać kolejny parametr do zmiany. Domyślnie kolejne parametry kroku 
sekwencyjnego (parametry mikroklimatu) są ustawione na ‘amb.’ (ambient), co oznacza, że 
parametr nie jest kontrolowany czyli ma wartość taką, jaka panuje w otoczeniu. 
 
W ostatniej pozycja opts (‘options’) możemy wprowadzić następujące parametry (wciskając 
przyciski jak poniżej): 
 
Ignore wybranie tej opcji powoduje, że dany krok w sekwencji pomiarowej zostanie 

zignorowany (nie będzie wykonany). Jest to jedyny sposób pominięcia kroku 
w pliku sekwencyjnym, ponieważ system nie daje opcji usunięcia kroku. 

 
Record wybranie tej opcji spowoduje zapisanie zmierzonej wartości po wykonaniu 

danego kroku, a przed przejściem do kolejnej pozycji w pliku sekwencyjnym. 
 
End seq ta opcja pozwala oznaczyć dany krok jako ostatni, który będzie wykonany, 

nawet jeśli dany plik sekwencyjny posiada zaprogramowane kolejne kroki (jest 
to sposób na zmianę długości trwania sekwencji pomiarowej). 

 
Power dn wybranie tej opcji powoduje, że po wykonaniu danego kroku system wyłączy 

się automatycznie. Jest to funkcja użyteczna do wykonania długich, 
automatycznych eksperymentów (np. po zaprogramowaniu przyrządu do pracy 
w nocy). 

  
Każdy z wymienionych powyżej przycisków pozwala na włączenie lub wyłączenie danej 
funkcji. Po kompletnym zdefiniowaniu pliku pomiarów sekwencyjnych można go zapisać 
używając nazwy domyślnej (seq-nnn) lub zmieniając nazwę za pomocą przycisków ‘+’ i ‘-‘. 
 
Plik sekwencyjny można zainicjować wciskając przycisk start, co spowoduje uaktywnienie 
się przycisków run next previous. Dwa ostatnie przyciski pozwalają na rozpoczęcie realizacji 
pliku sekwencyjnego od kroku, który nie jest pierwszym krokiem danego pliku. Przycisk run 
inicjuje pomiary sekwencyjne. Sekwencja pomiarowa może być realizowana w tle, a 
użytkownik może przejść do innych stron menu używając przycisku ‘Page’ ( ). Po 
zakończeniu wykonywania pliku sekwencyjnego na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
‘Control sequence stopped. Encountered flag in step NN’.  
Jeśli użytkownik chciałby wykonać więcej niż jeden pomiar dla każdego kroku pomiarowego, 
można wtedy jednocześnie aktywować funkcję rejestracji danych w zadanych krokach 
czasowych (patrz rozdział 12.2). 
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Na karcie pamięci dostarczanej wraz z systemem LCpro-SD znajduje się demonstracyjny plik 
sekwencyjny zawierający ustawione parametry dostępne dla każdej głowicy pomiarowej, jak: 
naświetlenie, temperatura, CO2 i H2O. Pliki składają się z kolejnych wierszy zawierających 
informacje dotyczące kroku pomiarowego. Każdy wiersz zawiera numer kroku, czas trwania 
kroku (‘dwell’), wartości dla każdej z dostępnych czterech zmiennych kontroli mikroklimatu 
w komorze pomiarowej oraz opcje ignorowania kroku, zapisu danych po wykonaniu kroku, 
zakończenia sekwencji pomiarowej po wykonaniu kroku i wyłączeniu systemu po wykonaniu 
kroku. 
 
 
10.2 Kontrola powietrza referencyjnego i analizowanego  
 
System może kontrolować poziom stężenia CO2 i/lub wilgotność wewnątrz komory dla 
powietrza referencyjnego (dostarczanego do komory) lub analizowanego. Zazwyczaj 
kontrolowane jest powietrze referencyjne – dostarczane do komory. Czasami jednak może 
być użyteczna funkcja kontroli powietrza analizowanego, np. powietrza mieszanego w 
komorze w której znajduje się liść. Wadą tej drugiej opcji jest to, że stopień fotosyntezy musi 
odpowiadać kontroli analizatora. Dlatego ta metoda potrzebuje dłuższego czasu stabilizacji. 
 
Aby zmienić na jedną z dwóch powyższych opcji należy wybrać options a następnie CO2 
mode lub H2O mode, zależnie od potrzeb. W obydwu przypadkach dostępne są dwie opcje 
reference lub analysis. Na stronie, która pojawi się po wybraniu przycisku CO2 mode pojawi 
się dodatkowo informacja o aktualnym stanie pojemnika z gazem CO2 – ‘bottle avarage’. 
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ROZDZIAŁ XI 
 
WYŚWIETLACZ GRAFICZNY 
 
11.1   Wprowadzenie 
 
System LCpro-SD daje możliwość prezentacji wybranych parametrów na żywo na 
wyświetlaczu w formie wykresu. 
Funkcja graficzna jest szczególnie przydatna do kontroli stabilizacji poszczególnych 
parametrów i prawidłowości przebiegu eksperymentu. 
 
Dostępne są dwa typy wykresu pozwalające na prezentacje pojedynczego parametru w formie 
słupków (wykres słupkowy) lub dwóch parametrów jednocześnie (wykres X – Y). Wykres 
dwuparametrowy pokazuje kolejne zestawy danych jako krzyżyki, przy czym krzyżyk 
odpowiadający ostatniemu zestawowi pomiarowemu będzie migał.  
 
Dla każdego wykresu skalowanie odbywa się automatycznie aby najlepiej wykorzystać 
rozdzielczość ekranu. 
Parametr(y), który(e) ma(ją) być wykreślony(e) jest/są wybierany(e) w ustawieniach wyjść 
analogowych (patrz rozdział 7.1). 
 
Każdy z wymienionych wyżej typów wykresów ma możliwość wyświetlenia do 200 
zestawów danych pomiarowych. Po osiągnięciu tej liczby najstarszy wykres zostanie 
zastąpiony ostatnią, najświeższą wartością pomiarową. W przypadku wykresu słupkowego 
dla pojedynczej wartości pomiarowej powstaje wrażenie przesuwania się wykresu od prawej 
do lewej za każdym razem, gdy nowa wartość będzie dodana. 
 
Opcje wykresu są następujące: 
 Wykres słupkowy z pojedynczym parametrem. 
  O/P 1 parametr w odniesieniu do czasu 
  O/P 1 parametr w odniesieniu do kolejnego zapisu w pamięci 
 
 Wykres dwuparametrowy na osiach X i Y. 
  O/P 1  parametr w odniesieniu do O/P 2 parametr (w funkcji czasu) 
  O/P 1 parametr w odniesieniu do O/P 2 parametr (w funkcji kolejnych zapisów w 

pamięci) 
 Jeśli wykres jest tworzony w funkcji czasu, odstępy pojawiania się kolejnych wartości 

można ustawić na 15 sekund lub 30 sekund. 
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11.2 Obsługa 
 
Przed aktywowaniem wykresu zaleca się ustawić odpowiednie wartości dla wyjść 
analogowych – ta funkcja opisana jest szczegółowo w rozdziale 7.1. Chociaż dostęp do menu 
ustawień wyjść analogowych jest również dostępny z poziomu menu wykresu, jednak po 
wprowadzeniu odpowiednich wartości wyjścia analogowego system wychodzi do menu 
głównego i nie wraca do menu tworzenia wykresu. Jest wtedy konieczność ponownego 
wejścia do menu wykresu aby zakończyć ustawianie funkcji wykresu i aktywować jego 
tworzenie. 
 
Do menu tworzenia wykresu można wejść z menu output, calibrate, graph, record wciskając 
przycisk graph a następnie set up. 
 

 
Rys. 23 
 
Przycisk X axis pozwala wybrać jedną z dostępnych opcji: ‘(as o/p2)’ (jak wyjście analogowe 
o/p2), ‘time’ (czas) i ‘log record’ (zapisany pomiar) – określa to jednocześnie typ wykresu, w 
przypadku wybrania jednej z dwóch ostatnich opcji będzie to wykres jednoparametrowy. 
 
Przycisk plot określa kiedy pomiar do tworzenia wykresu jest pobierany. Można wybrać 
pomiar co określony odstęp czasowy (‘plot every’) i tutaj można ustawić co 15 sekund (‘15 
seconds’) lub co 30 sekund (‘30 seconds’) lub opcję pokazywania kolejnego pomiaru zawsze, 
kiedy jest on zapisywany w pamięci (‘log record’). 
 
Przycisk set o/p pozwala przejść do menu ustawień wyjść analogowych, gdzie można ustawić 
parametry, które mają być wyświetlane na wykresie jako o/p 1 i o/p 2. 
 
Przycisk start/view rozpoczyna kreślenie wykresu. Otwiera on okno wykresu jako dodatkową, 
czwartą stronę menu głównego. 
 
Dla przykładu, aby ustawić kreślenie parametru określonego dla wyjścia analogowego O/P 1 
w funkcji czasu należy najpierw wcisnąć przycisk X axis i ustawić kreślenie w funkcji czasu 
(‘time’) z odstępami kreślenia co 15 sekund lub 30 sekund. Następnie można wcisnąć 
przycisk start/view aby rozpocząć kreślenie wykresu. 
 
Aby zatrzymać wykres należy wcisnąć graph w ekranie, gdzie wyświetlane będą opcje 
output, calibrate, graph, record. 
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Rys. 24 
 
Przycisk stop pozwala na zatrzymanie uaktualniania wykresu bez czyszczenia jego 
zawartości, co pozwala na jego późniejszą analizę. 
 
Przycisk clear czyści dane zawarte na wykresie ale pozwala na jego ponowne zrestartowanie 
przy aktualnych ustawieniach. 
 
Przycisk disable czyści wykres i usuwa go z głównego menu. 
 
Używając przycisk set up można rozpocząć kreślenie nowego wykresu z nowymi 
parametrami, jeśli zajdzie taka konieczność. 
 
 
11.3 Chwilowe wstrzymanie wykresu - pauza  
 
Kreślenie wykresu może zostać chwilowo wstrzymane. Ta funkcja pozwala użytkownikowi 
na wykonanie dodatkowych czynności, które zaburzałby wykres, gdyby był on cały czas 
aktywny (np. podczas zmiany głowicy). W trakcie wstrzymania (pauzy) dane pomiarowe są 
ignorowane ale zachowana jest funkcja czasu – oznacza to, że żadne dane pomiarowe nie są 
pokazywane na wykresie podczas trwania wstrzymania wykresu.  
 
Aby aktywować wstrzymanie uaktualniania wykresu należy wcisnąć dowolny przycisk na 
konsoli (poza przyciskiem Page) będąc na stronie kreślenia wykresu, wtedy pojawi się 
przycisk pauzy. Aby ponownie wznowić wykres należy wcisnąć dowolny przycisk nad 
wyświetlaczem (poza przyciskiem Page) i wcisnąć przycisk potwierdzający wznowienie 
wykresu. 
 
 
11.4 Funkcja kopiowania  
 
Obraz wykresu można skopiować na kartę pamięci SD w postaci bitmapy.  
Aby skopiować obraz wykresu należy wcisnąć dowolny przycisk na konsoli (poza 
przyciskiem Page) będąc na stronie kreślenia wykresu, wtedy pojawi się przycisk kopiowania 
wykresu. Po wybraniu funkcji kopiowania na wyświetlaczu pojawi się okienko nadawania 
nazwy pliku mapy bitowej. 
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ROZDZIAŁ XII 
 
ZAPISYWANIE DANYCH W PAMI ĘCI 
 
12.1 Zapis danych – podstawowe informacje 
 
Każdy pomiar jest zapisany we wcześniej ustawionym pliku, po wybraniu polecenia zapisu 
danych (przycisk ‘record’ na wyświetlaczu, przycisk na uchwycie lub funkcja automatycznej 
rejestracji danych). Pojedyncza karta pamięci typu SD może zawierać wiele plików 
pomiarowych. Pojedynczy zapis zawiera wiele parametrów, które są mierzone i kalkulowane. 
W jednym pliku można zapisać wiele pojedynczych pomiarów, zależnie od wielkości karty.  
Kiedy karta SD zostanie zapełniona na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy. 
 
 
12.2 Zapis danych - wykonywanie  
 
Zapis danych może być zrealizowany poprzez jedną z czterech dostępnych metod: 
1/  Poprzez wciśnięcie przycisku record w jednej ze stron menu głównego. 
2/  Poprzez wciśnięcie przycisku zapisu danych na uchwycie tuż przy głowicy pomiarowej. 
3/ Poprzez wysłanie polecenia ‘r’ lub ‘R’ z komputera (np. poprzez HyperTerminal) będąc 

podłączonym przez port szeregowy. 
4/ Poprzez zamknięcie obwodu łącząc ze sobą piny 7 (12 V) i 8 (CTS) na 9-pinowym złączu 

RS232. Aby uaktywnić tę opcję należy skonfigurować port szeregowy (patrz rozdział 
7.2). 

 
Po poprawnym zapisaniu pomiaru słyszalny będzie charakterystyczny sygnał dźwiękowy 
(„bip”). Jeśli wcześniej nie został zdefiniowany plik na karcie pamięci, do którego pomiary 
mają być zapisywane, na ekranie pojawi się komunikat: ‘log file not set, set now?’ (plik 
danych nie został ustawiony, ustawić plik teraz?). Jeśli nie chcemy zapisać danych wystarczy 
ponownie wcisnąć przycisk zapisu na uchwycie lub też wcisnąć przycisk No na konsoli 
kontrolnej. Jeśli zdefiniujemy plik, do którego mają być zapisywane pomiary, każdy ponowny 
pomiar będzie dopisywany jako nowy wiersz w tym pliku. Numer zapisu, począwszy od nr 1 
będzie się zwiększał automatycznie o kolejne pomiary w trakcie ich zapisywania. Zmierzone 
wartości są zapisywane jako liczby całkowite lub w formie wykładniczej bez przypisanych 
jednostek pomiarowych. 
 
Inną funkcją pozwalającą na zapis danych jest automatyczna rejestracja pomiarów w 
regularnych odstępach czasowych, które można ustawić w zakresie od 1 do 100 minut, w 
krokach co 1. Można również zsynchronizować automatyczny zapis z czasem trwania cyklu 
pomiarowego, co w dużym stopniu zależy od przepływu regulowanego przez ASU. Czas 
można ustawić w zakresie od 1 do 100 minut używając przycisku change- co pozwala na 
szybki wybór nawet dłuższych odstępów. 
Aby wejść do funkcji zapisu automatycznego danych w zaprogramowanych odstępach 
czasowych należy wybrać przycisk logging a następnie timed log uzyskując dostęp do 
przycisków change+ i change-, pozwalających na zmianę interwałów – po ustawieniu 
odpowiedniej wartości system będzie zapisywał dane w zaprogramowanych odstępach 
czasowych. W celu zsynchronizowania czasu zapisu z czasem trwania cyklu pomiarowego 
należy wcisnąć przycisk timing, który zmienia tryb zapisu danych.  
Wybór funkcji synchronizacji automatycznego zapisu danych z czasem trwania cyklu 
pomiarowego jest najbardziej efektywny i czytelny, eliminując zakłócenia. 
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Rys. 25 
 
Automatyczna rejestracja w zaprogramowany sposób będzie kontynuowana, aż do czasu jej 
zatrzymania poprzez wciśnięcie kolejno przycisków logging timed log manual lub jeśli 
pamięć na karcie pamięci zostanie zapełniona. Funkcja automatycznej rejestracji danych 
może być używana jednocześnie z funkcją pomiarów sekwencyjnych, dając większą ilość 
zapisanych danych dla każdego kroku w sekwencji pomiarowej. 
 
 
12.3 Wymazywanie zapisu  
 
Jeśli zostanie wykonany i zapisany niechciany pomiar można go oznaczyć jako ‘usunięty’ w 
pliku danych, pozostaje jednak przypisany mu unikatowy numer zapisu. Aby wymazać 
zapisany pomiar należy przytrzymać przycisk record (na konsoli lub na uchwycie) wciśnięty, 
aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat ‘hold record key to delete last record’ – należy 
dalej trzymać przycisk wciśnięty, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat ‘last record 
deleted’. Jeśli przycisk zostanie zwolniony przed pojawieniem się drugiego z powyższych 
komunikatów wtedy żadna czynność nie zostanie wykonana, a na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat ‘record not stored”. 
 
Do zapisania lub wymazania zapisu można użyć przycisku record na konsoli oraz przycisku 
ulokowanego na uchwycie, w pobliżu głowicy pomiarowej. 
 
 
12.4 Przesyłanie zapisu przez port szeregowy  
 
Opcjonalnie, zamiast zapisywać pomiar w pamięci, można go przesłać poprzez port 
szeregowy, wybierając przyciski logging to serial. W takim przypadku pomiary nie są 
zapisywane w pliku danych na karcie pamięci. Aby zapisać plik poprzez port szeregowy 
należy go poprawnie skonfigurować (patrz rozdział 7.2), by ustawienia odpowiadały 
ustawieniom na urządzeniu odbiorczym. (patrz rozdział 12.6). Jeśli zapis zostanie wysłany a 
port szeregowy nie będzie miał uaktywnionej linii CTS do inicjacji zapisu, wtedy zostanie 
wyświetlony komunikat o błędzie. 
 

 
Rys. 26 



INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU LCpro-SD 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul. Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 
Tel/fax: 0... 91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 

NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 
Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 

 

59 

Zapis może również zostać zainicjowany z poziomu urządzenia odbiorczego poprzez 
wysłanie znaku  „P” lub „p” – system LCpro-SD wyśle automatycznie pojedynczy zapis.  
 
Pojedynczy zapis jest wysyłany w formacie CSV (znaki rozdzielone przecinkami) bez etykiet 
opisujących poszczególne wartości ani nagłówków. Dane w pojedynczym zapisie są 
przesyłane w następującej kolejności: 
numer zapisu, data, czas, eref, ∆e, cref, ∆c, Qleaf

,, temp. komory (Tch), temp. liścia (Tl), 
przepływ ASU (u), ciśnienie atmosf. (p), ci, E, gs, A, powierzchnia, rb, tlmthd, Qmode. 
 
 
12.5 Wymazywanie odczytu wysłanego przez port szeregowy  
 
Zapis poprzez port szeregowy można również oznaczyć jako wymazany. Postępując podobnie 
jak w punkcie 12.3 numer zapisu jest wysyłany ponownie poprzez port szeregowy z 
informacją, że zapis został wymazany (‘record deleted’). Podobnie jak w pliku na karcie 
pamięci numery zapisów będą wzrastać tak, jakby zapis nie został wymazany. 
 
 
12.6 Odbieranie odczytu poprzez port szeregowy  
 
Poniższe informacje odnoszą się do komputerów z zainstalowanym systemem operacyjnym 
Windows 95, 98, ME, NT & XP. Dla innych systemów należ użyć innego programu 
terminalowego.  
 
1. Z manu Start – Programy – Akcesoria - Komunikacja należy wybrać opcję Hyperterminal. 
 
2. Następnie należy nazwać połączenie (np. LCpro) i wybrać dowolną ikonę oznaczającą 

nasze połączenie. Kliknięcie OK spowoduje zapisanie wszystkich ustawień, co ułatwia ich 
późniejsze odtworzenie.  

 
3. Zignoruj numer telefonu i w pozycji „Połącz używając” wybierz odpowiedni port 

komunikacyjny (np. COM 2) – musi być to port, który będzie używany do połączenia z 
systemem LCpro-SD. Inne opcje w tym oknie zostaną automatycznie deaktywowane. 
Kliknij przycisk OK. Pojawi się okienko, w którym można skonfigurować ustawienia 
portu COM. Ustawienia powinny być następujące: 
 
Liczba bitów na sekundę: 9600 (lub inna wartość ustawiona w systemie LCpro-SD) 
Bity danych: 8 
Parzystość: brak 
Bity stopu: 1 
Sterowanie przepływem: xon-xoff 

  
4. Kliknij „OK”. 

Przed rozpoczęciem transmisji danych upewnij się, że wszystkie ustawienia korespondują 
z tymi, które zostały wprowadzone w konsoli LCpro-SD (patrz rozdział 7.2). 
 

5. Dla kontroli po każdym wciśnięciu na komputerze znaku ‘p’ powinieneś otrzymać jeden 
zapis z systemu LCpro-SD. 

 
6. W menu Transfer Hyperterminala wybierz pozycję Przechwyć tekst…. 
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7. Wprowadź nazwę pliku i kliknij Rozpocznij. 
 
8. Komputer (HyperTerminal) powinien być teraz gotowy do przechwytywania zapisów 

wysyłanych z systemu LCpro-SD, które można wysłać wciskając na konsoli przyciski 
logging to serial.  

 
9. Aby zakończyć transmisję danych w HyperTerminalu należy wybrać polecenie Odłącz z 

menu Wywołanie. 
 
Wskazówka:  jeśli nadasz plikowi, do którego przechwytywane są dane, rozszerzenie .csv 

(po nadaniu nazwy) wtedy będzie go można w prosty sposób importować do 
dowolnego arkusza kalkulacyjnego. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU LCpro-SD 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul. Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 
Tel/fax: 0... 91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 

NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 
Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 

 

61 

ROZDZIAŁ XIII 
 
PLIKI DANYCH I U ŻYWANIE KARTY SD 
 
Nigdy nie usuwaj karty pamięci z konsoli systemu LCpro-SD w trakcie zapisywania i 
transferu danych. 
 
Dostarczana wraz z systemem karta pamięci ma co najmniej 1 Gb pojemności. Każdy plik jest 
lokowany w bloku o pojemności 512 B. Objętość pliku danych zależy od ilości pomiarów 
zapisanych do tego pliku. Pusta karta pamięci o pojemności 1 Gb pozwala na zapisanie np. 
jednego pliku danych z 8000 do 16000 zestawów pomiarowych. 
 
 
13.1 Wybór pliku 
 
Po pierwszym włączeniu systemu nie ma wybranego żadnego pliku, do którego mają być 
zapisywane dane. Aby zdefiniować plik najpierw do konsoli należy włożyć kartę pamięci 
typu SD, z jednej ze stron menu głównego wybrać kolejno polecenia logging file menu i 
strzałkami wybrać jeden z istniejących plików lub też pozostać przy opcji tworzenia nowego 
pliku (‘*new file*’ ). Następnie wybierz przycisk set log. Jeśli wybrany został istniejący plik, 
wtedy dane będą dopisywane do tego pliku, w przeciwnym razie, jeśli wybrano opcję 
tworzenia nowego pliku (‘*new file*’ ) wtedy system LCpro-SD wybierze domyślną nazwę z 
kolejnym numerem (wyższym niż poprzednio użyty do stworzenia pliku na aktualnie 
używanej karcie). W razie potrzeby nazwę pliku można zmienić używając przycisków > + - i 
del.   

 
Rys. 27 
 
 
13.2 Przeglądanie plików z danymi  
 
Wciśnij przyciski logging file menu i wybierz plik, podobnie jak to opisano powyżej. 
Następnie wciśnij przyciski options review. Dane można przeglądać kolejno używając 
przycisków next i previous lub też można przejść pomiędzy pierwszym i ostatnim zapisem 
używając przycisku 1st/last. Przytrzymując wciśnięte przyciski next i previous przez jedną 
sekundę będziemy mogli przejść przez co dziesiąty zapis (lub powrócić do przeglądania 
każdego kolejnego pomiaru przyciskając ponownie przyciski i nie trzymając ich wciśniętych). 
Uwaga: przeglądanie pomiarów wstecz (previous) zajmuje więcej czasu. Zależnie od 
wielkości pliku czasami lepiej jest wybrać pierwszy zapis i przechodzić przez kolejne 
używając przycisku next. 
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13.3 Formatowanie karty pamięci typu SD  
 
Karty pamięci są wstępnie sformatowane w formacie DOS a system LCpro-SD zapisuje dane 
również w tym formacie. W związku z tym pliki danych można odczytywać bezpośrednio z 
kart pamięci wkładając je do odpowiedniego czytnika. Większość obecnie dostarczanych 
komputerów stacjonarnych i laptopów jest wyposażonych w odpowiednie czytniki kart. Jeśli 
tak nie jest, odpowiedni czytnik zewnętrzny można zakupić w dowolnym sklepie ze sprzętem 
komputerowym. Jako, że karty typu SD są wstępnie sformatowane, funkcja ta nie jest 
konieczna w systemie LCpro-SD. W sytuacji, gdy formatowanie karty zostanie uszkodzone, 
ponowne formatowanie można przeprowadzić na komputerze.   
 
 
13.4 Usuwanie (wymazywanie) istniejących plików  
 
Po wejściu do menu zarządzania plikami file menu należy wybrać odpowiedni plik, jak to 
opisano wcześniej, a następnie należy wcisnąć przyciski options delete. Następnie system 
poprosi o potwierdzenie decyzji o usunięciu pliku poprzez wciśnięcie Yes lub też wycofanie 
się poprzez wciśnięcie No. Po potwierdzeniu decyzji o usunięciu pliku na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat ‘File erased’. Wciśnij Yes aby potwierdzić komunikat.  
Jeśli plik, który chcesz usunąć, jest aktualnie ustawiony jako plik, do którego zapisywane są 
wykonywane pomiary, system nie pozwoli na jego usunięcie. Jeśli mimo to nadal chcesz 
usunąć ten plik, wtedy wciśnij jednokrotnie przycisk Page aby przejść do wcześniejszego 
podmenu, wybierz opcję no log a następnie przeprowadź ponownie procedurę usunięcia tego 
pliku, jak to opisano wcześniej.  
 
 
13.5 Kopiowanie plików poprzez port USB  
 
Pliki można przenieść lub skopiować na dysk twardy komputera (lub inny nośnik) poprzez 
port USB. Po podłączeniu konsoli systemu LCpro-SD do komputera jego pamięć pojawi się 
jako dodatkowy dysk (pamięć przenośna).  
 
Uwaga: W czasie, gdy system LCpro-SD jest podłączony do komputera poprzez port 
USB, na konsoli nie można przeprowadzać żadnych operacji na plikach. Podjęcie takiej 
próby może spowodować uszkodzenie systemu plików. 
 
 
13.6 Przechowywanie karty pamięci  
 
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń komputerowych do przechowywania danych, 
karty pamięci systemu LCpro-SD nie mogą być narażane na zbyt wysokie temperatury, 
wilgoć i nadmierne zabrudzenie.  
 
Konstrukcja kart chroni je przed normalnymi warunkami zewnętrznymi i normalnym 
traktowaniem, jednakże zaleca się przechowywać te karty w plastikowych opakowaniach lub 
innych antystatycznych pojemnikach. 
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13.7 Używanie alternatywnych typów kart  
  
Na rynku dostępne są karty od różnych producentów i z różną pojemnością pamięci. 
Generalnie wszystkie karty kompatybilne z formatem kart typu SD powinny pracować w 
systemie LCpro-SD, jednakże tylko te dostarczane przez firmę ADC BioScientific są 
przetestowane i ich prawidłowa praca jest gwarantowana. Jeśli używane są karty z innych 
źródeł zaleca się aby były to karty od uznanych producentów, jak np. Sandisc, Kingston lub 
Transend. 
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ROZDZIAŁ XIV 
 
JAK PRACUJE ANALIZATOR 
 
14.1 Analiza gazów w podczerwieni  
 
System LCpro-SD mierzy stężenie CO2 na zasadzie pomiaru w podczerwieni w technologii 
NDIR. Pomiar ten bazuje na znanym zjawisku absorpcji energii przez gaz CO2 w zakresie 
światła podczerwonego w stopniu zależnym od stężenia dwutlenku węgla w analizowanym 
gazie. Próbka gazu, która jest analizowana, jest przepompowywana przez rurkę (celę) 
pomiarową. Źródło światła podczerwonego jest skierowane w dół celi pomiarowej, która jest 
pokryta złotem, aby zintensyfikować źródło. Detektor zainstalowany na końcu celi 
pomiarowej mierzy amplitudę sygnału podczerwonego, która zmniejsza się jeśli w gazie 
obecny będzie dwutlenek węgla. Na wejściu detektora znajduje się cienki filtr (TFF) z 
pasmem przepustowym 4,24 µm, który ma za zadanie zawężyć mierzony zakres widmowy do 
takiego, który ma silną absorpcję przy obecności CO2. 
 
Cykl pomiarowy trwa średnio około 16 – 20 sekund, w tym czasie do celi pomiarowej 
dostarczany jest gaz referencyjny (DO komory), gaz analizowany (Z komory) oraz gaz 
zerowy. Gaz zerowy generowany jest poprzez przejście przez kolumnę z wapnem sodowym 
(Soda Lime), które pochłania CO2. Cykl pomiarowy powinien być na tyle długi, aby było 
wystarczająco dużo czasu, żeby cela pomiarowa ponownie się napełniła – cykl można 
‘kalibrować’ wykonując tzw. kalibrację przepływu (‘flow check’). Taki sposób pomiaru 
pozwala na dokładny pomiar stężenia CO2 w gazie referencyjnym i analizowanym, eliminując 
wpływ zmian temperatury, itp. 
 
Źródło światła podczerwonego pulsuje z częstotliwością 8 Hz dając zmienny kształt fali. 
Amplituda zmienia się w zależności od tego, jakie jest stężenie CO2 w badanym gazie 
(absorpcja energii przez gaz), przy czym ta amplituda będzie minimalna, gdy w gazie będzie 
pełne stężenie dwutlenku węgla oraz maksymalna, jeśli w celi pomiarowej będzie gaz 
‘zerowy’. Uzyskiwana fala jest korygowana, dając pewien prąd DC przy pomiarze gazu 
zerowego, co jest wartością referencyjną dla następnych pomiarów. Jakiekolwiek zmiany w 
warunkach zerowania przenoszone są na następne pomiary gazu referencyjnego i 
analizowanego. System daje bardzo stabilne ustawienia wzmocnienia sygnału, które są 
niezależne od stanu źródła światła podczerwonego (chyba, że źródło jest już bardzo zużyte) i 
reagują tylko nieznacznie na zużycie elementów optycznych. 
  
 
14.2 Stężenie gazu  
 
Pomiar stężenia CO2 używając absorpcji energii w zakresie światła podczerwonego (IR) 
dostarcza pomiarów porównawczych w stosunku do gazu o znanym stężeniu. Jednakże po 
skalibrowaniu systemu efekt wtórny, odnoszący się do stanu gazu kalibracyjnego, będzie miał 
wpływ na dokładność pomiarów. Ma to również zastosowanie do stabilności systemu 
optycznego. 
 
Właściwości absorpcji energii zależą w dużym stopniu od temperatury oraz ciśnienia 
atmosferycznego. Zmiany temperatury eliminowane są poprzez specjalne izolacje założone na 
głowicę pomiarową. Ciśnienie atmosferyczne jest ciągle mierzone przez system i 
odpowiednie poprawki są wprowadzane do analiz stężenia CO2.  
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Również wilgotność gazu ma wpływ na pomiary stężenia CO2. Poniżej przedstawiono sposób 
rozwiązania tego problemu: 
 
Ze względu na to, że H2O w pewnym zakresie dzieli pasmo absorpcji w podczerwieni z 
dwutlenkiem węgla, jego obecność wykrywana jest jako dodatkowe stężenie CO2. Ten efekt 
jest jednak względnie mały i eliminowany jest w systemie poprzez wprowadzenie pewnej 
poprawki przy przeliczeniach. 
 
Obecność H2O w gazie usuwa CO2 i przez to zmniejsza gęstość tego gazu. Efekt ten zależy od 
temperatury i ciśnienia atmosferycznego, dzięki czemu system również może wprowadzić 
odpowiednie poprawki. 
 
Obecność H2O poszerza również zakres pasma absorpcji IR, przez co sygnał wyjściowy jest 
zawyżany dla znanego stężenia CO2. Na wyniki ma również wpływ zastosowania filtra 
optycznego. Obydwa te efekty zostały zbadane w drodze eksperymentów i odpowiednie 
poprawki są wprowadzane do obliczeń. 
 
Wszystkie wyświetlane wartości dla stężeń CO2 i H2O są wartościami końcowymi, po 
wprowadzeniu poprawek. 
 
 
14.3 Inne pomiary  
 
Promieniowanie PAR jest mierzone za pomocą zewnętrznego czujnika. 
 
Temperatura wewnątrz komory jest mierzona za pomocą dokładnego czujnika (termistor) 
wbudowanego wewnątrz komory pomiarowej.  
 
Temperatura liścia w komorach szerokiej i wąskiej jest mierzona za pomocą wbudowanego 
czujnika temperatury wewnątrz komory, na specjalnych sprężystych uchwytach (tzw. 
‘pajączek’ lub ‘wąż’). Dla pozostałych komór do pomiaru temperatury badanego materiału 
można użyć specjalnego dostarczanego w zestawie mikroczujnika, który podłączany jest do 
gniazda w uchwycie i ręcznie umieszczany w badanym materiale (liściu, igle, itp.). Po 
podłączeniu zewnętrznego czujnika, jeśli używana jest komora szeroka lub wąska, 
dezaktywowany jest czujnik temperatury liścia wbudowany w te komory. Użytkownik ma 
wybór, czy temperatura liścia będzie mierzona za pomocą jednego z wyżej wymienionych 
czujników czy też kalkulowana na podstawie bilansu energetycznego. 
 
Stopień przepływu gazu przez komorę pomiarową jest mierzony za pomocą masowego 
miernika przepływu i regulowany, aby dostosować go do wartości domyślnej lub ustawionej 
przez użytkownika. 
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Rys. 28 
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ROZDZIAŁ XV 
 
OPIS OBIEGU GAZU W SYSTEMIE 
 
Świeże powietrze jest przepompowywane za pomocą pompy P70 poprzez zewnętrzny filtr 
cząstek stałych i filtr hydrofobowy znajdujący się wewnątrz konsoli kontrolnej. Filtr 
hydrofobowy pozwala na odfiltrowanie pozostałych w powietrzu cząstek stałych, ale przede 
wszystkim zabezpiecza system przed dostaniem się wody wraz z powietrzem. Wewnątrz 
korpusu znajduje się porowata membrana teflonowa (PTFE), która zatrzymuje przepływ 
wody, wykorzystując zjawisko napięcia powierzchniowego. Problemem może być zassanie 
wody zanieczyszczonej substancjami zmniejszającymi napięcie powierzchniowe (np. 
detergenty), ponieważ taki roztwór może przejść przez filtr hydrofobowy i dostać się do 
wnętrza systemu. Tuż przed pompą znajduje się zawór elektromagnetyczny SV62, który 
steruje systemem kontroli stężenia CO2, oraz wewnętrzna powierzchnia buforowa, która 
stabilizuje do pewnego stopnia wahania stężenia CO2 i H2O w powietrzu dostarczanym do 
systemu. Ta przestrzeń znacznie eliminuje zakłócenia przy pomiarach różnicowych. Jeśli do 
zasysania stabilnego powietrza użyjemy dodatkowo teleskopową sondę powietrzną, jej 
objętość (460 cm3) również pomoże w eliminacji zakłóceń i stabilizacji powietrza 
dostarczanego do systemu.  
 
Następnie powietrze kierowane jest bezpośrednio przez zawór elektromagnetyczny SV10 lub 
też przez kolumnę z wapnem sodowym. W tym drugim przypadku powietrze przechodzi 
przez kolumnę z wapnem sodowym, które pochłania CO2, a następnie przechodzi przez filtr 
cząstek stałych, który zatrzymuje resztki wapna sodowego. Jako produkt uboczny w procesie 
pochłaniania CO2 wapno sodowe produkuje parę wodną. Oznacza to, że powietrze po wyjściu 
z kolumny z wapnem sodowym jest bardzo wilgotne i, jeśli przyrząd był przechowywany w 
ciepłym pomieszczeniu, a następnie został przeniesiony do pomieszczenia chłodnego, istnieje 
ryzyko kondensacji pary wodnej w linii powietrza zerowego. Aby zminimalizować ten efekt 
powietrze przechodzi przez rurki wyrównujące, co ma na celu wyrównanie wilgotności 
powietrza wewnątrz rurki z wilgotnością powietrza na zewnątrz. 
 
Po przejściu przez kolumnę z wapnem sodowym powietrze ‘zerowe’ jest następnie kierowane 
do analizatora, na tym etapie cyklu pomiarowego zawór SV1 jest otwarty a SV2 zamknięty. 
Dodatkowo powietrze zerowe może być mieszane z powietrzem z zewnątrz zależnie od cyklu 
pracy zaworu SV10. Powietrze o określonym, kontrolowanym stężeniu CO2, przechodzi, 
poprzez objętość buforową, przez kolejny zawór elektromagnetyczny SV12, który posiada 
również zmienny cykl pracy, w celu jego nawilżenia lub osuszenia. Niewielkie filtry na 
wyjściu z kolumny osuszacza i nawilżacza usuwają ewentualne zanieczyszczenia. 
Dalej powietrze kierowane jest do analizatora jako powietrze referencyjne (obydwa zawory 
SV1 i SV2 są zamknięte), a następnie przez masowy miernik przepływu powietrze to 
przechodzi do komory pomiarowej, gdzie ma styczność z badanym materiałem. Masowy 
miernik przepływu jest sprzężony z pompą co pozwala na utrzymanie przepływu na stałym 
poziomie, niezależnie od obciążenia pompy, które jest zmienne ze względu na zmianę stanu 
pracy zaworów SV1 i SV2. 
 
Po dotarciu do komory powietrze najpierw przechodzi przez pętlę wyrównującą temperaturę, 
gdzie temperatura powietrza wyrównuje się z temperaturą w komorze pomiarowej. Następnie 
powietrze jest rozprowadzane wewnątrz komory pomiarowej za pomocą wentylatorka, który 
również tłoczy powietrze do analizatora, kiedy zawór SV2 jest otwarty. Nadmiar powietrza 
jest wydalany przez zawór nadmiarowy znajdujący się w górnej części komory. W 
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przeciwnym wypadku nadmiar powietrza mógłby powodować powstanie gradientu ciśnienia 
wewnątrz komory, jeśli byłaby ona dostatecznie szczelna.  
 
Jeśli wł ączona będzie funkcja kontroli mikroklimatu i ustawione będą parametry różne od 
tych, panujących w otoczeniu, wtedy zarówno pompa P140 będzie włączona jak i zawory 
SV62 i SV140 będą otwarte. Normalne powietrze będzie wtedy tłoczone przez CV1 i 
mieszane z czystym CO2 pochodzącym z pojemnika. Stopień przepływu przez CV1 i 
przepływ przez SV140 definiują osiągalne stężenie CO2. Zmieszane powietrze przechodzi 
przez objętość buforową, gdzie może zostać dokładnie wymieszane, a następnie przechodzi 
przez masowy przepływomierz F130. Ten przepływomierz jest sprzężony z pompą P140, co 
zapewnia stały przepływ, a przez to stały stopień mieszania gazów. Powietrze opuszczające 
F130 poprzez zawór SV62 jest używane przez P70 w normalny sposób, a jego nadmiar jest 
wydalany. Kiedy kontrola mikroklimatu jest ustawiona na poziomie koncentracji CO2 w 
otoczeniu, elementy P140, SV62 i SV140 będą wyłączone. Wtedy zawór SV140 usuwa CO2 
(które cały czas jest uwalniane z kontrolera przepływu) do atmosfery (aby zapobiec 
powstaniu nadmiernego ciśnienia). Wtedy zawór SV62 pozwala na przepływ powietrza tylko 
bezpośrednio z filtra. 
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Rys. 29 
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ROZDZIAŁ XVI 
 
UTRZYMANIE I KONSERWACJA SYSTEMU 
 
16.1 Narzędzia  
 
Uwaga: Zawsze po włączeniu systemu LCpro-SD na ekranie pokazana jest wersja 
oprogramowania i numer seryjny przyrządu. Przy korespondencji z producentem 
należy podać te informacje. 
 
Do rozkręcenia miernika LCpro-SD oraz wymiany części nie są potrzebne żadne specjalne 
narzędzia. Do wymiany części elektronicznych zalecane jest używanie lutownicy z kontrolą 
temperatury, opaski antystatycznej, szczególnie jeśli wykonuje się jakiekolwiek czynności na 
płycie cyfrowej. Wszystkie śruby, oprócz heksagonalnej na wtyczce typu D, są śrubami 
metrycznymi. Głowice śrub są krzyżakowe (nacięcie na śrubokręt krzyżakowy). Do mierzenia 
ciśnienia / wykrywania nieszczelności przydatny może być ciśnieniomierz do pomiaru 
ciśnienia krwi bez opaski. Alternatywnie można użyć manometru wodnego połączonego z 
rurką i trójnikiem oraz jednorazową strzykawką o pojemności 100 ml. Do czyszczenia 
przyrządu przydatny może być niewielki pędzelek, miękka bawełniana szmatka i aceton lub 
alkohol (do czyszczenia celi). 
 
Wszystkie rurki są naciskane na króćce, choć w przypadku niektórych do instalacji użyto 
oleju typu ‘HellermanTM’, który ułatwia naciśnięcie rurki na króciec a po wyschnięciu 
pozostawia je szczelne. Jeśli rurki nie można zdjąć z króćca zbyt łatwo, wtedy nie należy 
ciągnąć jej z większą siłą, ponieważ powoduje to jej zwężenie i nawet mocniejsze zaciśnięcie 
na króćcu. Należy wtedy użyć szczypczyków z cienkimi końcówkami do zdjęcia rurki z 
króćca. Szczególnie odnosi się to do króćców plastikowych z nacięciami, które można łatwo 
uszkodzić. Należy pamiętać, że próba zdjęcia rurki z plastikowego króćca poprzez jej nacięcie 
może spowodować również nacięcie króćca co z kolei prowadzi do trwałej utraty szczelności. 
 
 
16.2 Dostęp do wewnętrznej części przyrządu  
 
Przed przystąpieniem do demontażu system LCpro-SD należy najpierw wyłączyć. Następnie 
należy odkręcić cztery śruby M3 podtrzymujące dwa uchwyty górne na pasek, a następnie 
pięć śrub typu M2 znajdujących się dookoła górnej obudowy. Po odkręceniu tych śrub panel 
wyświetlacza można zdjąć i przełożyć na jedną stronę. 
 
 

OSTRZEŻENIE: 
Należy zwrócić szczególną uwagę aby zabezpieczyć membranę wyświetlacza, którą łatwo 
można uszkodzić. Z panelem wyświetlacza połączona jest płyta elektroniczna (PCA-
288p), której elementów elektronicznych nie należy dotykać jeśli nie są zachowane 
wszelkie środki ochrony antystatycznej. Nie należy również ciągnąć za kable połączeń 
elektronicznych.  
 
Aby uzyskać dalszy dostęp do płyty analogowej (PCA-281) i rurek, należy zdjąć osłonę 
przedziału na baterie, następnie odkręcić sześć śrub M2 znajdujących się na zewnątrz dolnej 
części obudowy i dwie śruby M3 mocujące dolną część obudowy, które znajdują się pod 
pokrywą na baterie. Teraz można zdjąć dolną obudowę.  
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(Zapamiętaj lokalizację dwóch długich śrub M2 znajdujących się po przeciwnej stronie w 
stosunku do kolumn z chemikaliami). Teraz należy odkręcić cztery śruby M3 znajdujące się 
po każdej stronie zakrzywionej ścianki bocznej obudowy i dwie śruby bliżej środka. Wyjmij 
dystansowniki (jeśli były założone), które znajdują się pomiędzy obudową a centralnymi 
uchwytami. Teraz zakrzywione ścianki mogą być delikatnie przyciśnięte i wyjęte do góry, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi aby nie uszkodzić elementów przestrzeni buforowej i rurek. 
 

OSTRZEŻENIE: 
Nie próbuj odginać prawej części obudowy, ponieważ może to spowodować odłączenie 
12-pinowego złącza pomiędzy płytami analogową i połączeniową. Kąt, pod jakim 
znajduje się to złącze, nie pozwala na jego proste ponowne podłączenie.  
 
Normalnie nie ma powodu do dalszego rozmontowywania konsoli systemu LCpro-SD.  
 
Przy ponownym skręcaniu śrub dobrze jest je najpierw wszystkie pozakładać i wkręcić 
delikatnie a następnie dokręcać do pewnego oporu. 
 
 
16.3 Przepływ powietrza (przepływomierz masowy)  
 
Przepływomierze masowe są sprzężone z odpowiadającymi im pompami i sterują ich 
wolniejszą lub szybszą pracą, co pozwala na osiągnięcie zaprogramowanego stopnia 
przepływu. Sygnałem uszkodzenia przepływomierza może być zatrzymanie pracy pompy lub 
też praca z maksymalną prędkością. Szybka praca pompy może być również spowodowana 
nieszczelnością w układzie pomiędzy przepływomierzem a pompą, więc przed podjęciem 
jakichkolwiek dalszych czynności należy najpierw sprawdzić szczelność układu.  
 
Przepływomierze masowe powietrza zainstalowane w systemie LCpro-SD są bardzo stabilne. 
Jeśli zmieni się ich kalibracja, prawie na pewno będzie to spowodowane zanieczyszczeniem 
wewnętrznym. Jeśli tak się stanie to zalecana jest wymiana przepływomierza i jego płyty 
łączącej (PCA-272), ponieważ jego dokładna i wiarygodna ponowna kalibracja jest raczej 
niemożliwa. Czasami możliwe jest wydmuchanie zanieczyszczenia. Przepływomierze 
dostarczane są w pełni skalibrowane więc ich wymiana nie jest trudna. Aby wymontować 
przepływomierz należy usunąć rurki połączeniowe (w razie trudności patrz rozdział 16.1) i 
wyjąć przepływomierz wraz z płytą montażową z jego siedziska. Montowanie nowego 
przepływomierza jest operacją odwrotną, należy jednak zwrócić uwagę aby 5-pinowe złącze 
elektryczne było dokładnie spasowane z gniazdem na płycie analogowej (PCA-281) przed 
wciśnięciem płyty montażowej przepływomierza. Przy ponownym zakładaniu rurek należy 
przytrzymywać przepływomierz jedną ręką, zakładając rurki drugą. Wymiana F130, który jest 
wlutowany, jest również możliwa. Kalibracja polega na ustawieniu zera wolt (używając 
RV130) w czasie, gdy pompa jest odłączona elektrycznie i ustawienie przepływu w zakresie 
715 – 730 ml/min. (używając RV134) kiedy jest on włączony, np. gdy ustawiona jest funkcja 
kontroli CO2. 
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16.4 Test szczelności  
 
Jeśli zajdzie taka potrzeba szczelność systemu można łatwo skontrolować używając do tego 
manometru wodnego. Najpierw należy opróżnić pojemnik z CO2, jeśli jest on zainstalowany. 
Następnie należy się upewnić, że kolumna nawilżacza jest pusta (ciśnienie pary wodnej z 
pełnej kolumny nawilżacza może zaburzać test). Zablokuj, lub połącz ze sobą króćce dolotu 
powietrza na konsoli: czerwony, biały i czarny, a następnie zadaj ciśnienie około 10 cm słupa 
wody na manometr i dolot powietrza na konsoli. Poczekaj kilka sekund, aż odczyty na 
manometrze się ustabilizują a następnie zanotuj aktualny pomiar. Następnie poczekaj 
ponownie około 10 sekund i sprawdź wartość na manometrze. Jeśli ciśnienie nie spadło, 
można przyjąć, że system jest szczelny. 
Powtórz test zadając kolejno ciśnienie 25 cm i 30 cm słupa wody. Ciśnienie spadnie dość 
gwałtownie pomiędzy 15 cm a 25 cm a następnie zatrzyma się gwałtownie. Ten test sprawdza 
działanie 3” jednokierunkowego zaworu i rurki upustowej. 
 
 
16.5 Filtry  
 
Filtry należy wymienić jeśli pojawi się widoczne przeciążenie pompy, na które może 
wskazywać na przykład niemożliwość osiągnięcia zadanego przez użytkownika stopnia 
przepływu. W przeciwnym wypadku czas wymiany powinien być określany na podstawie 
informacji w jakich warunkach pracował system (np. duże zakurzenie) oraz na podstawie 
inspekcji wizualnej.  
 
W systemie znajduje się filtr główny wewnątrz konsoli oraz filtry na każdej kolumnie z 
odczynnikami (patrz rozdział 16.7). Filtr główny znajdujący się wewnątrz konsoli można 
wymienić usuwając górny panel (i ewentualnie panele boczne obudowy dla ułatwienia), co 
opisane zostało w rozdziale 16.2. Każdy filtr można odłączyć od rurki w każdej części obiegu 
gazu i założyć nowy filtr. Jeśli podczas wymiany filtra uszkodzona zostanie rurka lub będzie 
problem z osiągnięciem szczelności wtedy zachodzi konieczność wymiany danej sekcji rurki. 
Jeśli jakaś część rurki zawiera zanieczyszczenia, wygodniej i bezpieczniej jest ją wymienić 
niż czyścić. Rurki dostępne są jako części zapasowe do systemu.  
 
Wewnątrz komory pomiarowej, pod wentylatorem, znajduje się stały filtr siatkowy, który 
można czyścić z większych zanieczyszczeń przy użyciu małego pędzelka. Ze względu na to, 
że wentylatora nie można wymontować aby ułatwić czyszczenie, pędzel musi być na tyle 
mały, by przejść przez łopatki wentylatora. W przypadku małych zanieczyszczeń istnieje 
ryzyko, że pędzel wciśnie cząstki tych zanieczyszczeń przez filtr. Wtedy zalecane jest 
zdemontowanie dolnej części głowicy odłączając ją od uchwytu i wydmuchanie 
zanieczyszczenia od dołu przez filtr, jednocześnie rozbijając zanieczyszczenia za pomocą 
pędzelka.  
 
 
Kolejny stały filtr siatkowy znajduje się w rogu otworu na mieszadło w górnej szczęce (górna 
część głowicy), który prowadzi do zaworu upustowego. Tak jak poprzednio filtr można 
czyścić, jednak nie powinno się go przedmuchiwać od strony zaworu, ponieważ jest on 
bardzo delikatny i łatwo można go uszkodzić. 
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16.6 Pompy  
 
Pompy są zamocowane do płyty analogowej za pomocą opasek zaciskowych, dzięki czemu 
jest do nich łatwy dostęp w celu wykonania czynności serwisowych. Pompy są podparte za 
pomocą podkładek piankowych, które służą do tłumienia wibracji i redukcji zakłóceń. Aby 
odłączyć pompę wystarczy po prostu odłączyć kable elektryczne, przesunąć opaski do tyłu (w 
kierunku przeciwnym do miejsca zainstalowania rurek) a następnie delikatnie unieść przednią 
część pompy i przesunąć pompę aby wyjąć ją z opasek. Po uwolnieniu pompy z opasek 
można, w razie potrzeby, odłączyć rurki, pamiętając aby zanotować sposób ich podłączenia. 
Podłączenie pompy jest procesem odwrotnym do opisanego powyżej, należy jednak zwrócić 
szczególną uwagę aby nie skręcić i nie zgiąć rurek, ponieważ blokowałoby to przepływ gazu.  
Najczęstszym problemem z pompami jest niewystarczający przepływ spowodowany 
zabrudzeniem pod zaworami klapkowymi. Dostęp do tych zaworów można uzyskać po 
odkręceniu czterech śrub utrzymujących głowicę. Rozmontowując pompę należy zanotować 
układ poszczególnych części. Niektóre pompy mogą mieć części, które mogą być 
zainstalowane w dwojaki sposób, ale tylko zamontowanie w jednej pozycji będzie pozwalało 
na prawidłową pracę!. Klapki zaworu należy wyczyścić miękką szmatką, nawet jeśli 
wyglądają one na czyste. Zmontuj ponownie pompę dokręcając śruby tylko do takiego 
momentu, aby zapewnić szczelność. Po długotrwałym użytkowaniu (kilka lat) łożyska pompy 
poluzują się i staną się głośne – będzie to oznaka, że pompa powinna zostać wymieniona na 
nową. Obydwie pompy w systemie są takie same. Ze względu na to, że pompa P140 jest 
używana tylko do kontroli stężenia CO2 w komorze, można jej użyć jako zamiennik dla 
pompy P70, jeśli zajdzie konieczność szybkiej naprawy. 
 
 
16.7 Filtry kolumn z chemikaliami  
 
Konserwacja kolumn z chemikaliami ogranicza się tylko do okresowego sprawdzania 
ogólnego stanu O-ringów i filtrów umiejscowionych w zatyczkach kolumn. Od czasu do 
czasu kolumny powinno się wymyć w wodzie z mydłem i pozostawić do wyschnięcia przed 
ponownym założeniem.  
Konserwacja O-ringów uszczelniających kolumny polega na ich okresowym smarowaniu 
smarem silikonowym dostarczanym w zestawie. Używanie smaru silikonowego polepsza 
efektywność uszczelniania i wydłuża żywotność O-ringów. 
 
    
16.8 Ustawianie kontrastu wyświetlacza  
 
Normalny kontrast wyświetlacza zmienia się nieznacznie wraz ze zmianami temperatury. 
Użytkownik może dostosować ustawienia kontrastu za pomocą potencjometru znajdującego 
się na płycie PCA-288p (patrz rozdział 2.5). Dostęp do tego potencjometru można uzyskać 
poprzez usunięcie górnego panelu wyświetlacza, jak to opisano wcześniej. 
 
 
16.9 Oprogramowanie i numer seryjny  
 
Wersja oprogramowania i numer seryjny systemu LCpro-SD są wyświetlane na wyświetlaczu 
zawsze po jego włączeniu. Jeśli z jakiegoś powodu przyrząd nie chce się włączyć, wersję 
oprogramowania można odczytać z etykiety na płycie cyfrowej PCA-288p, a numer seryjny 
systemu znajduje się na etykiecie naklejonej na pokrywę przedziału na baterię. Te numery 
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należy podawać zawsze w przypadku kontaktu z producentem lub jego lokalnym 
przedstawicielem. Aktualny numer oprogramowania to PRD1063. 
 
 

 
Rys. 30 
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16.10 Demontaż głowicy pomiarowej  
 
Osłonę antyradiacyjną można łatwo zdemontować bez wpływu na funkcjonalność komory. 
Zdjęcie tej osłony może być pomocne w sytuacji, gdy promieniowanie słoneczne nie jest 
problemem a osłona przeszkadza w użytkowaniu systemu. Aby zdjąć osłonę należy 
poluzować, ale nie wykręcać całkowicie, dwie śruby z nacięciami i wysunąć ją z głowicy. W 
przyrządach z numerami seryjnymi od 31453 osłona radiacyjna jest dwustronnie utwardzana 
aby zminimalizować ryzyko powstania zadrapań. 
 
Czujnik promieniowania PAR jest na stałe połączony kablem z uchwytem, jednak po zdjęciu 
osłony antyradiacyjnej można go wyjąć z siedziska znajdującego się na głowicy pomiarowej. 
Jest to niezbędne jeśli chciałoby się zdemontować górną część głowicy.  
 
Górną część głowicy można zdemontować lekko ją otwierając i przekręcając (całą dłonią) tak, 
aby zwolnić z jednej strony trzpień znajdujący się w naciętym zawiasie. Następnie drugi 
trzpień można wyjąć z otworu będącego drugim zawiasem i zdjąć całą górną część głowicy. 
Jeśli w głowicy znajduje się czujnik temperatury liścia (tzw. „pajączek” – patrz rozdział 3.5) 
można go zdemontować lub też należy uważać aby go nie uszkodzić, gdy górna część 
głowicy jest zdemontowana. W górnej części głowic typu szerokiego i wąskiego znajduje się 
zawór nadmiarowy, z którym mogą być problemy tylko wtedy, jeśli do siedziska dostaną się 
zanieczyszczenia. Sprężyna zaworu znajduje się w otworze, który widoczny jest przez 
okienko. Dolna część sprężyny dociska membranę, która jest przeźroczysta i można przez nią 
zobaczyć siedzisko zaworu. Górna część głowicy zawiera również magnes, który służy do 
uruchamiania przełącznika sygnalizującego stan, kiedy komora jest otwarta. 
 
Okienka komór szerokiej i wąskiej wykonane są z tworzywa poliwęglanowego. Jeśli okienko 
zostanie mocno zadrapane powinno się je wypolerować, żeby usunąć rysę lub też wymienić 
na nowe. W komorach produkowanych od roku 2003 okienka są powierzchniowo 
utwardzane, co znacznie redukuje ryzyko powstania rys. W przypadku tych okienek rys nie 
można jednak spolerować. Okienka głowic do drzew iglastych są wykonane z PTEG i nie ma 
możliwości ich powierzchniowego utwardzania.  
 
Dolną część głowicy można zdemontować odkręcając trzy nacięte śruby. Należy zawsze 
uważać, żeby nie zagubić dystansowników nylonowych znajdujących się na śrubach. Jeśli 
śrub nie można odkręcić palcami, można do tego celu użyć śrubokręta lub pasującej monety, 
należy jednak pamiętać aby nie używać żadnych narzędzi do dokręcania tych śrub przy 
ponownym montażu głowicy. Demontując głowicę nie ma konieczności całkowitego 
wykręcania tych śrub, wystarczy je poluzować. Po zdjęciu dolnej części głowicy należy 
sprawdzić czy filtr siatkowy, który jest pod wentylatorkiem, nie jest zanieczyszczony. Jeśli 
tak to można go wyczyścić wkładając mały pędzelek pomiędzy łopatki wentylatorka lub po 
prostu przedmuchując ten filtr. Dolna część głowicy składa się z dwóch aluminiowych 
bloków skręconych razem, z uszczelką znajdującą się pomiędzy blokami. Ze względu na 
zachowanie ciągłości połączeń elektrycznych ważne jest, aby śruby te były dobrze skręcone. 
Pomiędzy blokami znajdują się przewody dochodzące do wentylatora i czujnika 
sygnalizującego, kiedy komora jest otwarta. Normalnie nie ma potrzeby rozmontowywania 
komory aż do tego stopnia. Jeśli powstanie jakikolwiek problem z wentylatorem lub 
czujnikiem najlepiej jest odesłać głowicę do producenta (ADC BioScientific) lub jego 
lokalnego przedstawiciela. 
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Po zdjęciu dolnej części głowicy uzyskuje się dostęp do czujników wilgotności powietrza 
referencyjnego i analizowanego oraz czujnika temperatury komory (który wygląda jak czarny 
koralik w metalowej obudowie). Należy uważać aby nie poluzować trzech dystansowników 
oraz O-ringów na czujnikach i dwóch O-ringów na króćcach gazowych (O-ringi znajdujące 
się na króćcach gazowych czasami pozostają w piance izolacyjnej dolnej części głowicy. Jeśli 
O-ring zaginie, jest to pierwsze miejsca, które należy sprawdzić). 
Czujniki wilgotności względnej powietrza (RH) można zdemontować po odkręceniu dwóch 
śrub M1.6. Należy przy tym pamiętać, że system pamięta kalibracje i parametry zerowania 
dla obydwu czujników osobno, więc aby uniknąć konieczności przeprowadzenia ponownej 
kalibracji, należy je zainstalować w te same miejsca. Jeśli z jakiegoś powodu czujniki zostały 
zamienione i nie ma możliwości przeprowadzenia ich kalibracji, pomiary można sprawdzić 
umieszczając głowicę zamkniętą bez liścia w środku i dostarczając powietrze o stabilnym 
poziom wilgotności. Czujniki można zamieniać bez ponownej kalibracji jeśli odczyty 
mieszczą się w granicach 5% RH. Przed ponownym zainstalowaniem głowicy O-ringi należy 
przesmarować dostarczonym w zestawie smarem silikonowym i sprawdzić, czy nylonowe 
dystansowniki są dobrze wciśnięte na czujniki RH i temperatury. 
 
Czujnik temperatury ma okablowanie i gniazdo z tyłu i można go zdemontować tylko po 
rozmontowaniu pokrywy uchwytu (patrz poniżej) i odłączeniu kabli. Gniazdo przejdzie przez 
otwór czujnika, należy przy tym jednak zachować ostrożność. Odłączając czujnik należy 
zanotować sposób podłączenia wtyczki (orientację). Nieprawidłowe podłączenie nie będzie 
skutkowało uszkodzeniem czujnika ale odczyty temperatury będą błędne. Czujniki są 
zamienialne bez ponownej kalibracji w zakresie błędu 0,1oC. 
 
Pokrywę uchwytu zdejmuje się poprzez wykręcenie dwóch śrub M2 znajdujących się po 
obydwu stronach dławicy kabla (z tyłu uchwytu) i dwóch śrub podtrzymujących płytę do 
montażu na trójnogu. Tę czynność należy wykonywać ostrożnie, ponieważ do pokrywy 
podłączone są kable czujnika temperatury, które należy odłączyć. Gniazdo detektora (biały 
skręcony kabel) jest polaryzowane, ale czujnika temperatury nie, więc należy zanotować 
sposób jego podłączenia. Układ i funkcje potencjometrów są opisane na etykiecie naklejonej 
od wewnątrz pokrywy.  
 
Pamiętaj, że płyta uchwytu ma potencjał zerowy. Jeśli wyjmując płytę obwodu 
elektronicznego lub wykonując jakiekolwiek inne czynności, zewrzesz płytę z obwodem, 
podczas gdy instrument będzie włączony, spowodujesz przepalenie bezpiecznika i / lub 
uszkodzenie innych elementów elektronicznych układu.  
 
Aktualny status pracy zaworów elektromagnetycznych wskazywany jest przez diody LED10 i 
LED90 (patrz obieg gazu). Zawory elektromagnetyczne są elementami wymienialnymi i nie 
można ich zdemontować / naprawić. Przy sprawdzaniu szczelności należy pamiętać, że zawór 
SV2 pozostaje w takiej pozycji w jakiej był przy wyłączeniu zasilania, a zawór SV1 jest 
zaworem sprężynowym. Jeśli zawór SV2 wykazuje nieszczelność może to być spowodowane 
dostaniem się do środka brudu, który można spróbować usunąć w następujący sposób: 
Upewnij się, że zawór jest otwarty. Zsuń 4 mm izolacji z cienkiego miedzianego przewodu 
(7/0,1) i włóż go do wejścia zaworu, który jest nieszczelny, jednocześnie pokręcając 
wkładanym przewodem. Miedziany drut pokręcany wewnątrz zaworu powinien zruszyć i 
przesunąć zanieczyszczenie. Teraz wyjmij drut i przedmuchaj zawór czystym powietrzem aby 
wydmuchać zanieczyszczenie. Jeśli zwór jest wymieniany, należy odnieść się do diagramu 
podłączenia rurek przy podłączaniu nowego zaworu. 
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Komunikat o niskim sygnale detektora może świadczyć o uszkodzeniu źródła, uszkodzeniu 
detektora lub zanieczyszczeniu celi. 
 
Pierwszym i najprostszym do sprawdzenia elementem jest źródło sygnału (tzw. „source”). 
Źródło emituje dostatecznie intensywne światło, błyskając w trakcie pracy, że można je 
zobaczyć  w układzie pomiarowym przy normalnym świetle zewnętrznym. Alternatywnie 
żaróweczkę można sprawdzić multimiernikiem elektrycznym, który powinien pokazać około 
125 omów. Aby wymienić źródło niezbędne jest przynajmniej częściowe zdemontowanie celi 
pomiarowej. W tym celu należy odkręcić pojedynczą śrubę M3 znajdującą się pod dolną 
częścią głowicy a następnie dwie śruby M3 mocujące klips utrzymujący komorę w pozycji 
otwartej. Celę teraz można podnieść dostatecznie, aby uzyskać dostęp do dwóch śrub M2 
mocujących źródło do celi. Źródłem światła pomiarowego jest mała żaróweczka, która jest 
wstępnie przygotowana, aby wyeliminować nadmierny dryf. Na źródle znajduje się cienką 
osłona zapobiegająca utracie światła podczerwonego i niewielki, lekki żarnik. Osłona w 
dobrym źródle powinna być czysta. Jeśli jest ona lekko czarna lub srebrna, wtedy należy 
wymienić źródło.  
 
Detektor można wyjąć bez ruszania celi pomiarowej. Jest to czuły element elektroniczny i 
należy zachować wszelkie środki ostrożności, stosować opaskę antystatyczną, etc. Odłącz 
złącze i zdejmij dużą część izolacji z obudowy detektora. Odkręć nakrętkę radełkowaną 
(nacinaną) obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, staraj się jednak żeby nie 
obracać płytki obwodu. Teraz można wyjąć detektor razem z wtyczką i przewodem. Nie 
dotykaj okienka znajdującego się na detektorze. Jakiekolwiek odciski palców muszą być 
usunięte za pomocą alkoholu i miękkiej szmatki bawełnianej. Wyjmując detektor zanotuj jego 
orientację w stosunku do płytki obwodu („wypust’ na detektorze powinien być w linii z 
nacięciem na półprzewodniku). Należy również zwrócić uwagę, że na końcu rurki znajduje 
się cienki filtr (TFF). Filtr ten jest luźny i może wypaść. Ponowne zakładanie detektora jest 
procedurą odwrotną w stosunku do jego demontażu. Nakrętkę radełkowaną należy dokręcić 
ręcznie, nie wolno używać żadnego narzędzia i należy uważać aby nie przekręcić płytki 
obwodu. 
 
Jeśli sygnał detektora spadnie do takiego poziomu, że zera CO2 nie można wykonać za 
pomocą potencjometru, lub brudna woda dostała się do analizatora, wtedy może zajść 
konieczność wyczyszczenia celi pomiarowej analizatora. Najlepiej jest najpierw wymontować 
celę, jak to opisano powyżej, a następnie odłączyć rurkę łączącą ją z zaworem SV2. Należy 
pamiętać, że detektor jest czułym elementem elektronicznym i trzeba zachować wszelkie 
środki ostrożności, stosować opaskę antystatyczną, etc. Odłącz wtyczki źródła i detektora od 
płyty. Zdejmij izolację z detektora. Zsuń izolację do tyłu na celę, aż możliwe będzie usunięcie 
dwóch śrub M2, które utrzymują obudowę detektora. Usuń źródło i jego dwie śruby M2 oraz 
obudowę czujnika przepływu i jego dwie śruby. Teraz można spojrzeć na wylot przez celę, 
która powinna być jednolicie lśniąca wewnątrz. Jeśli powierzchnia ta jest mętna lub 
niejednorodna, można spróbować wyczyścić celę. Cela jest pozłacana i może być czyszczona 
za pomocą patyczka z nawiniętą miękką bawełną. W przypadku bardziej trwałych zabrudzeń 
można użyć alkoholu lub acetonu do czyszczenia celi. Jeśli do celi dostała się woda i była ona 
tam obecna przez okres kilku dni, na powierzchni mogła powstać rdza. W takim wypadku 
cela musi zostać ponownie pozłacana lub też wymieniona na nową.  
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16.11 Usuwanie pokrywy uchwytu  
 

 
 
Odkręć dwie śruby utrzymujące płytę montażową 
trójnogu. 
Zanotuj ułożenie płyty – w przypadku niektórych 
przyrządów śruby nie są po środku i płytę można 
skręcić tylko w jednej pozycji. 
 
 
 
 
 

 
 
Odkręć dwie śruby w górnej części uchwytu, 
znajdujące się po stronie dławicy kabla i 
przechodzące przez mocowanie dławicy. 
 
Czasami te śruby są śrubami krzyżakowymi, 
niekoniecznie naciętymi. 
 

 
Jeśli chcesz całkowicie zdjąć pokrywę uchwytu, 
zanotuj układ złącz przed ich odłączeniem 
(wewnątrz pokrywy znajduje się etykieta z 
odpowiednim diagramem) a następnie odłącz dwa 
gniazda: czujnika temperatury liścia Tleaf i 
potencjometru zerowania CO2.  
 
W starszych, nieuaktualnionych wersjach systemu, 
znajduje się tam tylko jedna para przewodów 
łączących czujnik temperatury liścia z płytą. 
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Nowsze modele przyrządów mają wbudowany 
potencjometr zerowania CO2 pod pokrywą 
uchwytu, dlatego dodatkowa para przewodów 
idzie od potencjometru do płyty. 
Na etykiecie naklejonej na pokrywie uchwytu 
znajdują się następujące oznaczenia: 
 
R – oznacza czerwony 
B – oznacza czarny 
W – oznacza biały 
X – oznacza brak połączenia (pin polaryzujący) 

 
 
16.12 Sprawdzanie źródła  
 

Najpierw zdejmij głowicę a następnie pokrywę 
uchwytu (jak to opisano wcześniej). Nie ma 
potrzeby całkowitego zdejmowania pokrywy 
uchwytu. 
 
Źródło jest zaznaczone czarną strzałką na obrazku 
obok. Jest to mała żaróweczka, wstępnie 
postarzona, żeby zminimalizować efekt dryfu. 
Źródło posiada cienką osłonę zapobiegającą 
utracie światła podczerwonego i niewielki, lekki 
żarnik.  

 
Aby sprawdzić działanie źródła należy 
obserwować, czy w okienku A na rysunku obok 
pojawiają się błyski. Najlepiej tę czynność 
wykonywać w zaciemnionym pomieszczeniu. Jeśli 
źródło ma białą obudowę wtedy błyski są 
widoczne przez tą obudowę. 
Jeśli błyski światła nie są widoczne, wtedy należy 
wyjąć wtyczkę oznaczoną jako B na obrazku z 
boku i sprawdzić oporność, aby określić, czy 
obwód żarówki jest otwarty. 
Jeśli nie widać błysków i obwód jest otwarty 
wtedy należy wymienić źródło. Źródło należy 
również wymienić jeśli jest ono czarne lub ciemne.  

 
Oporność sprawnego źródła powinna wynosić około 125 omów. Jeśli widoczne są błyski 
źródła wtedy należy przeprowadzić kolejny test. 
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16.13 Sprawdzanie detektora  
 

Przed rozpoczęciem kontroli detektora sprawdź 
czy źródło pracuje prawidłowo (procedura opisana 
wcześniej). Zdejmij głowicę pomiarową i pokrywę 
uchwytu bez rozłączania ich elektrycznie.  
Sprawdź czy przewody nie są uszkodzone i czy 
wtyczki siedzą pewnie w swoich gniazdach. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Umieść klips uziemiający oscyloskopu na 
metalowym korpusie regulatora, jak to pokazano 
na rysunku obok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za pomocą wąskiej sondy oscyloskopu zmierz 
sygnał na czerwonym przewodzie na wtyczce. 
Pomiar można wykonać przez niewielki otwór w 
bocznej części wtyczki 
 
 
 
 
 
 
 
Sygnał detektora powinien tworzyć w przybliżeniu 
falę sinusoidalną o amplitudzie pomiędzy 3,5 i 2 V 
– to zależy między innymi od ustawienia 
zerowania CO2 za pomocą potencjometru. Jeśli nie 
posiadasz oscyloskopu napięcie można zmierzyć 
woltomierzem AC. Jeśli sygnał detektora nie jest 
wykrywany, oznacza to, że jest on 
prawdopodobnie uszkodzony i trzeba go wymienić 
na nowy. 
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Detektor można zdemontować bez wyjmowania celi pomiarowej. Jest to bardzo czuły 
element elektroniczny i, podobnie jak w przypadku modułu EPROM, należy zachować 
wszelkie zasady ostrożności i pracować antystatycznie. Odłącz wtyczkę zasilającą detektor i 
zsuń osłonę izolacyjną z obudowy. Odkręć nakrętkę radełkowaną (nacinaną) obracając ją 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, staraj się jednak żeby nie obracać płytki obwodu. 
Teraz można wyjąć detektor razem z wtyczką i przewodem. Nie dotykaj okienka 
znajdującego się na detektorze. Jakiekolwiek odciski palców muszą być usunięte za pomocą 
alkoholu i miękkiej szmatki bawełnianej. Wyjmując detektor zanotuj jego orientację w 
stosunku do płytki obwodu („wypust’ na detektorze powinien być w linii z nacięciem na 
półprzewodniku). Należy również zwrócić uwagę, że na końcu rurki znajduje się cienki filtr 
(TFF). Filtr ten jest luźny i może wypaść. Ponowne zakładanie detektora jest procedurą 
odwrotną w stosunku do jego demontażu. Nakrętkę radełkowaną należy dokręcić ręcznie, nie 
wolno używać żadnego narzędzia i należy uważać aby nie przekręcić płytki obwodu. 
Jeśli po wymianie detektora wykrywany będzie sygnał na oscyloskopie, pokrywę uchwytu 
można zamknąć wkręcając dwie śruby w okolicy dławicy kabla i dokręcając płytkę 
montażową trójnogu.  
Pozostaw instrument włączony na okres około 10 minut aby się rozgrzał, a następnie 
wyreguluj zero potencjometrem, jak to opisano wcześniej w niniejszej instrukcji. 
 
 
16.14 Wymiana źródła  

 
 
 
Odkręć i zdejmij dwie śrubki uchwytu 
podtrzymującego dźwignię otwierania głowicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwróć uwagę, że śruby podtrzymujące uchwyt nie 
są centralnie usytuowane. Pamiętaj o tym kiedy 
uchwyt będzie ponownie skręcany.  
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Wykręć śrubkę mocującą analizator o DWA 
OBROTY. 
Nie wykręcaj tej śrubki całkowicie, ponieważ 
utrzymuje ona celę analizatora i końcówkę 
detektora oraz zabezpiecza rurki i kable przed 
nadmiernym napięciem. 
 
 
 

 
 
Wykonanie powyższych czynności na tyle 
poluzuje analizator, że uzyskasz dostęp do dolnej 
śrubki podtrzymującej analizator. Jeśli jednak nie 
będzie dostatecznie dużo miejsca aby włożyć 
śrubokręt i odkręcić dolną śrubę podtrzymującą 
źródło, wtedy należy wrócić do poprzedniego 
punktu instrukcji i odkręcić śrubkę podtrzymującą 
analizator o dodatkowe pół obrotu. 
 
 

 
 
Używając małego, płaskiego śrubokręta odkręć 
dolną i górną śrubkę podtrzymującą źródło. Te 
śrubki są wykonane ze stali nierdzewnej – nie 
wymieniaj ich na inne śrubki wykonane ze stali 
miękkiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Używając pęsety lub szczypczyków o długich 
zakończeniach wyjmij stare źródło z celi 
analizatora. Zwróć przy tym uwagę aby do 
wnętrza celi nie dostały się żadne 
zanieczyszczenia.  
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Odłącz połączenie elektryczne z płytką obwodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Następnie można wyjąć stare źródło. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wraz ze starym źródłem powinna zostać wyjęta 
uszczelka izolująca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdejmij uszczelkę izolacyjną ze starego źródła i 
załóż ją na nowe źródło, które ma być 
zainstalowane. 
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Załóż nowe źródło w analizatorze i dokręć dwie 
śrubki mocujące. Podłącz złącza elektryczne do 
płyty obwodu do złącza PL5. Źródło nie jest 
polaryzowane. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dokręć z powrotem uchwyt podtrzymujący 
dźwignię otwierania głowicy, zwracając uwagę 
aby zainstalować go centralnie na uchwycie.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dokręć śrubę mocującą analizator – rób to z 
wyczuciem i NIE UŻYWAJ NADMIERNEJ 
SIŁY, ponieważ w plastikowych dystansownikach 
są wykonane gwinty, które łatwo przekręcić. 
Załóż z powrotem pokrywę uchwytu i głowicę 
pomiarową. 
 
 
 
Ponieważ nowe źródło ma inny sygnał wyjściowy 
niż miało stare źródło, zawsze po wymianie tego 
elementu należy przeprowadzić kalibrację zera 
CO2 za pomocą potencjometru. Aby wykonać 
ponowne ustawienie zera CO2 należy postępować 
zgodnie z wcześniej opisanymi procedurami. Jeśli 
przystąpimy do regulacji bez nagrzania 
analizatora, system nie pozwoli wyregulować zera. 
W takiej sytuacji należy poczekać, aż analizator 
się rozgrzeje lub też należy wyłączyć system, 
włączyć go ponownie i wcisnąć skrajny lewy 
przycisk w czasie, gdy na ekranie wyświetlany jest 

numer seryjny przyrządu i wersja oprogramowania. Ta czynność pominie proces nagrzewania 
systemu i pozwoli na szybsze wyregulowanie zera. 
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16.15 Element chłodzący Peltiera i zespół naświetleniowy  
 
Element Peltiera zamocowany w dolnej części głowicy nie jest serwisowalny przez 
użytkownika i w razie powstania problemu z tym elementem należy się skontaktować z 
producentem systemu lub jego lokalnym przedstawicielem. Element ten składa się z bloków 
półprzewodników rozdzielonych ceramicznymi płytkami i jest dość kruchy, więc łatwo go 
uszkodzić jeśli np. głowica pomiarowa upadnie na twardą powierzchnię. 
 
Serwis zespołu naświetleniowego przez użytkownika jest ograniczony do czyszczenia go za 
pomocą miękkiego pędzelka i wydmuchiwania zabrudzeń. Jeśli powstaną jakiekolwiek 
problemy z pracą zespołu naświetleniowego należy skontaktować się z producentem lub jego 
lokalnym przedstawicielem. 
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ROZDZIAŁ XVII 
 
WYKRYWANIE BŁ ĘDÓW 
 
Tabela 4 

Błąd (komunikaty widoczne 
na wyświetlaczu w 
cudzysłowie) 

Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Analizator się nie włącza 
Wyładowany akumulator; 
Przepalony bezpiecznik; 

Naładuj baterię; 
Wymień bezpiecznik; 

Analizator nie reaguje na 
wciskanie przycisków 

Błąd oprogramowania powodujący 
brak reakcji na wciskanie przycisków; 

Przeprowadź reset systemu poprzez 
jednoczesne wciśnięcie dwóch 
skrajnych przycisków z lewej strony i 
przycisku prawego; 

Pompa pracuje szybko ale nie 
ma dostatecznego przepływu 

Jedna z rurek (czerwona, biała lub 
czarna jest odłączona; 
Wlot powietrza jest zablokowany 
(górny biały króciec z tworzywa) lub 
rurka doprowadzająca powietrze jest 
zbyt długa lub cienka; 
Czarna rurka jest spłaszczona 
wewnątrz uchwytu; 

Podłącz odpowiednio rurki; 
 
Usuń przyczynę blokady lub użyj 
większej rurki zasilającej; 
 
 
Popraw ułożenie rurki w uchwycie; 

Pompa dostarcza 
wystarczającą ilość powietrza 
ale jest głośna 

Zużyte łożyska pompy; Wymień pompę; 

Trudność z odłączeniem lub 
rozmontowaniem kolumny z 
chemikaliami 

O-ringi są suche; 
Nasmaruj O-ringi niewielką ilością 
smaru silikonowego; 

„CO2 signal failur” 

Sygnał detektora jest poza zakresem 
konwertera A-D ze względu na: 
Złą kalibrację zera CO2; 
lub 
Uszkodzenie źródła; 
lub 
Uszkodzenie detektora; 

Wykonaj kalibrację zera CO2; 
 
Sprawdź, czy źródło miga. Zmierz 
oporność (125 Omów); 
 
Używając oscyloskopu sprawdź 
sprawność detektora; 

„CO2 low energy” 
Wzmocnienie ustawione zbyt wysoko; 
Zużyte wapno sodowe; 
Zabrudzona cela; 

Wykonaj kalibrację zera CO2; 
Sprawdź stan wapna sodowego; 
Wymontuj i wyczyść celę; 

„Cref low, check absorber” 
Odczyty Can I Cref bardzo 
niskie lub zerowe 

Wapno sodowe zużyte lub czerwona 
(zerowa) rurka zablokowana lub 
zawór SV1 zablokowany w pozycji 
otwartej (NO); 

Sprawdź stan zużycia wapna 
sodowego, jeśli OK. to sprawdź rurkę, 
jeśli OK. to sprawdź zawór SV1 

Wartości CO2 niskie lub 
ujemne 

Zużyte wapno sodowe Sprawdź wapno sodowe 

Niska lub zerowa wartość Can 

Zatrzymany wentylator (zdarza się tak 
jeśli otwarta jest komora); 
Zablokowany zawór SV2; 
 
 
Zablokowany wylot wentylatora; 

Sprawdź wentylator, zamknij komorę; 
Dotknij zaworu SV2. Sprawdź czy 
słyszalny jest charakterystyczny ‘klik’, 
gdy dioda LED90 zmienia stan. 
 
Sprawdź filtr wylotowy. 

„CO2 signal overrange” 
Sygnał na konwerterze A-D jest poza 
zakresem. Wzmocnienie jest 
ustawione zbyt wysoko; 

Wykonaj kalibrację zera CO2; 

„span gas reading is too low” 
System nie może zmniejszyć 
współczynnika gazu kalibracyjnego 
span do ustawionej wartości; 

Sprawdź, czy gaz kalibracyjny nie jest 
rozrzedzony; 
Sprawdź, czy wprowadzona wartość 
odpowiada określonej na cylindrze; 
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„span gas reading is too high” 
System nie może zwiększyć 
współczynnika gazu kalibracyjnego 
span do ustawionej wartości; 

Sprawdź, czy analizator nie jest 
poddany nadmiernemu ciśnieniu; 
Sprawdź, czy wprowadzona wartość 
odpowiada określonej na cylindrze; 

„Current log file can not be 
deleted(or rename)” 

Nie można usunąć pliku jeśli jest on 
aktualnie ustawiony jako ten, do 
którego zapisywane są pomiary; 

Wyłącz funkcję rejestracji danych 
przed usunięciem pliku; 

„Chamber flow not as set” 

Rurka nie podłączona lub skręcona w 
uchwycie; 
Dopływ powietrza do analizatora 
częściowo zablokowany; 

Sprawdź stan rurek; 
 
Sprawdź dolot powietrza; 

„T leaf probe error” 
Odczyt z sondy temperatury liścia jest 
poza zakresem konwertera A-D; 

Sprawdź czy czujnik jest podłączony i 
nie jest uszkodzony (powinien dawać 
25 lΩ przy temperaturze 25oC; 
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ZAŁ ĄCZNIK 1 
 
INFORMACJE O MIERZONYCH I KALKULOWANYCH PARAMETRACH  
 
Podstawowe parametry: 
  
Symbol Opis Jednostki pom. Zakres Metoda 
 
A Stopień fotosyntezy µmol/m2/s 0 – 100 Obliczany 
E Transpiracja mmol/m2/s  Obliczany 
gs Przewodność szparkowa H2O mol/m2/s 0 – 100 Obliczany 
Ci Międzykomórkowe stężenie CO2 ppm 0 – 2000 Obliczany 
NCER Stopień wymiany CO2 netto µmol/m2/s 0 – 100 Obliczany 
Cref CO2 referencyjne ppm 0 – 2000 Mierzony 
Can CO2 analizowane ppm 0 – 2000 Mierzony 
eref H2O referencyjne  mbar 0 – 75 Mierzony 
ean H2O analizowane mbar 0 – 75 Mierzony 
 
Pełna lista parametrów mierzonych i obliczanych znajduje się w oryginalnej instrukcji 
obsługi producenta. 
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ZAŁ ĄCZNIK 2 
 
SKALOWANIE WYJ ŚĆ ANALOGOWYCH 
 
 
Parametr i symbol Jednostka Odczyt@0V Odczyt@5V Jednostek/V 
 
Stopień fotosyntezy (A) µmol/m2/s -2,5 25 5,5 
Transpiracja (E) mmol/m2/s 0 50 10 
NCER µmol/m2/s 0 100 20 
Przewodność szparkowa (gs) mol/m2/s 0 100 20 
Międzykomórkowe stęż. CO2 (ci) ppm 0 20 4  
 
 
Pełna lista parametrów dostępnych dla wyjść analogowych znajduje się w oryginalnej 
instrukcji obsługi producenta. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU LCpro-SD 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul. Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 
Tel/fax: 0... 91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 

NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 
Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 

 

90

ZAŁ ĄCZNIK 3 
 
PARAMETRY OBLICZANE I STAŁE POMIAROWE 
 
Pełna lista parametrów obliczanych na podstawie danych pomiarowych wraz z opisem 
metody ich obliczania i wzorami znajduje się w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. 
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ZAŁ ĄCZNIK 4 
 
WARTO ŚCI MIERZONE I POCHODNE DLA WSPÓŁCZYNNIKA Hfactor 
 
Temperatura liścia może być kalkulowana przez system na podstawie bilansu 
energetycznego. Niezbędna tutaj jest wiedza na temat całkowitej ilości promieniowania H 
absorbowanego przez liść, co w przypadku światła słonecznego mieści się w zakresie 
pomiędzy 0,4 a 3,0 mikronów. Jest to więc promieniowanie PAR (0,4 – 0,7 µ) i bliska 
podczerwień (0,7 – 3,0 µ).  
Współczynnik Hfactor jest używany do zamiany zmierzonego promieniowania PAR na 
wartość mówiącą nam o całkowitej energii absorbowanej przez liść, która będzie zależała od 
stosunku padającego  promieniowania widzialnego i podczerwonego. Te wartości z kolei są 
zależne od natury źródła energii i warunków oraz od właściwości absorpcyjnych liścia i 
okienka komory.  
 
H = Q x Hfactor 
 
Typowe wartości współczynnika Hfactor dla różnych źródeł promieniowania: 
 

 Komora (PLC) z okienkiem i osłoną antyradiacyjną 

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Czujnik PAR poza komor ą Czujnik PAR wewnątrz komory 

Słońce 0,168 0,214 
Wolfram 3000oC 0,340 0,429 
Ciepłe światło fluorescencyjne 0,109 0,139 
Zimne światło fluorescencyjne 0,113 0,144 
Grolux 0,118 0,150 
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ZAŁ ĄCZNIK 5 
 
SPECYFIKACJA PLIKÓW SEKWENCYJNYCH 
 
Podstawowe informacje 
Plik sekwencyjny do krokowej kontroli klimatu jest plikiem z tekstem oddzielonym 
przecinkami, który może być tworzony i edytowany na komputerze. 
 
Tekst składa się z wierszy, które zawierają szczegółowe informacje dla każdego kroku w 
sekwencjach pomiarowych i/lub dodatkowych komentarzy (opisy, które są ignorowane, gdy 
plik jest wykonywany).  
 
Puste wiersze nie są akceptowalne (nawet na końcu pliku). 
 
Sekcje obowiązkowe 
Pierwsze dwa wiersze w pliku sekwencyjnym muszą być wierszami opisowymi. Jakiekolwiek 
dodatkowe wiersze z komentarzami są wierszami dodatkowymi.  
 
Pierwszy wiersz opisowy zawiera normalnie informacje o osobie, która stworzyła plik, 
jednakże jej zawartość nie jest istotna dla funkcjonalności pliku. Jedynie początkowy znak ‘#’  
jest obowiązkowy. 
 
Drugi wiersz opisowy zawiera opisy (nagłówki) dla poszczególnych kolumn. Obecność 
nagłówków jest używana do rozpoznania pliku, więc drugi wiersz pliku sekwencyjnego 
powinien się rozpoczynać co najmniej od oznaczenia: ‘#Dwell’. Zaleca się, aby cała ten 
wiersz był używany standardowo jak w oryginalnym pliku sekwencyjnym, ponieważ 
identyfikuje ona kolumny w czasie, gdy plik jest przeglądany w arkuszu kalkulacyjnym.  
 
Wiersze komentarzy 
Jeśli wiersz zaczyna się od znaku ‘#’ wtedy jest on traktowany jako wiersz komentarza, więc 
będzie on tracony, gdy system LCpro-SD zapisze plik na karcie pamięci. Opcjonalne 
komentarze nie są usuwane przy pierwszym transferze pliku do systemu LCpro-SD. 
 
Wiersze danych 
Każdy wiersz danych pliku sekwencyjnego składa się z informacji dotyczących jednego 
kroku pomiarowego. Te kroki są ponumerowane i kolejno wykonywane przez system po 
zainicjowaniu pliku sekwencyjnego.  
 
Każdy wiersz składa się z sześciu pól oddzielonych przecinkami. Oprócz ostatniego, każdy 
wiersz musi być obecny z numerem lub dopuszczalnym znakiem. System LCpro-SD 
przystępuje również do interpretacji nieprawidłowych pół, rezultaty mogą jednak być dość 
nieoczekiwane. 
 
UWAGA: Numer kroku (jak pokazywany na wyświetlaczu systemu LCpro-SD) nie jest 
obecny w pliku – system dodaje go, gdy plik jest ładowany. 
 
Inne oznaczenia 
Generalnie dla poszczególnych pól wymagane są numery, dopuszczalne są jednak 
następujące „oznaczenia” w miejsce numerów dla wartości specjalnych: 
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PREVIOUS – oznacza, że parametr w danym kroku ma być taki sam jak w kroku 
poprzednim. 
Uwaga: 
To oznaczenie nie jest dopuszczalne dla pierwszego kroku. 
Dla tego oznaczenia można użyć skrótu ‘p’, ‘prev’ lub tak naprawdę jakiegokolwiek wyrazu 
zaczynającego się na dużą lub małą literę ‘P’. 
 
AMBIENT  – oznacza, że parametr nie powinien być kontrolowany przez system i tam gdzie 
to możliwe, będzie odzwierciedlał sytuację panującą w otoczeniu. 
Dla tego oznaczenia można użyć skrótu ‘a’, ‘amb’ lub tak naprawdę jakiegokolwiek wyrazu 
zaczynającego się na dużą lub małą literę ‘A’. 
 
Dla jednego pola można użyć tylko jednego oznaczenia. 
 
 
Opis pól 
Pola w każdym kroku sekwencji pomiarowej są następujące (ponumerowane od lewa do 
prawa): 
 
1. Dwell 
Ten parametr oznacza czas trwania danego kroku w minutach. Dopuszczalne jest również 
oznaczenie ‘p’. Akceptowalna jest dowolna wartość w zakresie od 1 do 100. Nieprawidłowe 
wartości są zmieniane przez system na wartość 5 minut. 
 
2. Temp 
W tym polu można ustawić pożądaną temperaturę wewnątrz komory pomiarowej – wartość w 
oC. Dopuszczalne wartości mieszczą się w zakresie od 1 do 40oC. Wymagane są wartości 
wprowadzone jako liczby całkowite. Kontrola temperatury jest wyłączona jeśli wprowadzona 
zostanie wartość ‘a’ (Ambient). Dopuszczalne jest również oznaczenie ‘p’. 
 
3. PAR 
W tej pozycji można ustawić pożądany poziom naświetlenia wewnątrz komory, pod 
warunkiem, że zainstalowany jest odpowiedni zespół naświetleniowy. Dopuszczalne wartości 
mieszczą się w zakresie od 20 do 2000 (zależnie od użytej komory), dopuszczalna jest 
również wartość zerowa jako całkowita ciemność. Wybranie funkcji ‘Ambient’ również 
wyłącza lampy. Dopuszczalna jest także wartość ‘p’. 
 
4. CO2 
W tym polu można wprowadzić wartość stężenia CO2 (ppm) dla powietrza referencyjnego lub 
analizowanego (wybór użytkownika). Zakres możliwej kontroli stężenia dwutlenku węgla 
zależy od tego, czy jest założony pełny pojemnik z czystym CO2. Dopuszczalne są oznaczenia 
‘a’ (‘Ambient’) i ‘p’ (‘Previous’), należy jednak pamiętać, że jeśli zainstalowany jest pełny 
nabój z czystym CO2, nigdy nie osiągnie się dokładnie takiej wartości jak jest w powietrzu w 
otoczeniu, ponieważ dostarczane powietrze zawsze będzie wzbogacane (do pewnego stopnia) 
przez CO2 z pojemnika.  
 
5. H2O 
W tym polu można wprowadzić wartość pożądanej wilgotności dla powietrza referencyjnego 
lub analizowanego (wybór użytkownika). Zakres możliwej komory będzie zależał od tego, 
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czy zainstalowana jest kolumna z nawilżaczem. Dopuszczalne są oznaczenia ‘a’ (‘Ambient’) i 
‘p’ (‘Previous’), należy jednak pamiętać, że jeśli zainstalowana będzie pełna kolumna z 
nawilżaczem, wtedy nigdy nie osiągnie się takiej samej wilgotności powietrza jak jest w 
otoczeniu, ponieważ powietrze zawsze będzie nawilżane.   
 
6. Opts 
To pole jest unikalne, można je pozostawić puste lub też wybrać odpowiednią literkę 
(‘flagę’). Każda ‘flaga’ oznacza pewną opcję dla danego kroku sekwencji pomiarowej. ‘Flagi’ 
mogą być obecna w każdym polu w dowolnej konfiguracji. Jeden typ ‘flagi’ może być 
obecny w danym kroku tylko jednokrotnie.  
 
‘Flagi’ są pojedynczymi literami (w każdym wypadku) z oznaczeniami opisanymi poniżej: 
 
I Ignore – pozwala na zignorowanie danego kroku kiedy plik sekwencyjny jest 

wykonywany (dany krok jest pomijany, system automatycznie przechodzi do 
następnego kroku w danym pliku sekwencyjnym). 

R Record – po zakończeniu wykonywania danego kroku końcowy wynik będzie zapisany 
w pamięci systemu. Jeśli to oznaczenie nie będzie wprowadzone, system przejdzie do 
następnego kroku bez zapisywania wyniku. 

E End – po wykonaniu tak oznaczonego kroku system zakończy wykonywanie sekwencji 
pomiarowych, niezależnie od tego, czy w pliku są zdefiniowane dalsze kroki. 

P Power down – po wykonaniu tak oznaczonego kroku system kończy wykonywanie 
pliku sekwencyjnego (podobnie jak przy oznaczeniu ‘E’) oraz całkowicie wyłącza 
zasilanie. 

 
 
Tworzenie pliku sekwencyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego ExcelTM  
 
Arkusze kalkulacyjne są najlepszymi narzędziami do tworzenia i edytowania plików 
sekwencyjnych. Zachowując poniższe zasady plik sekwencyjny można stworzyć w szybki i 
prosty sposób. 
 
Zaczynając pracę z czystym arkuszem w pierwszych wierszach należy wprowadzić 
obowiązkowe pola opisowe: 
 
Górna lewa komórka powinna zawierać znak ‘#’, po którym można wprowadzić dowolny 
opis – należy pamiętać aby cały tekst mieścił się w pierwszej komórce tego wiersza. 
 
W drugim wierszu, w kolejnych komórkach od lewej strony należy wprowadzić następujące 
nagłówki: 
#Dwell      Temp   PAR      CO2      H2O     Flags    
(należy zwrócić uwagę, aby te informacje były w drugim wierszu arkusza, przy czym 
pierwsza komórka musi wyglądać dokładnie tak, jak to pokazano, w przeciwnym razie plik 
zostanie odrzucony). 
 
Teraz po prostu należy wprowadzić poszczególne kroki pliku sekwencyjnego w kolejnych 
wierszach. Nie należy wprowadzać przecinków – arkusz kalkulacyjny wprowadzi je 
automatycznie, gdy dane będą eksportowane. Nie należy również używać spacji. Wartości 
liczbowe należy wprowadzać tylko jako liczby całkowite (bez dziesiętnych).  
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Uwagi 
Jeśli chcesz wprowadzić komentarz wpisz znak ‘#’ w skrajnej lewej komórce, po którym 
można dodać komentarz – tekst musi być wprowadzony w tej samej komórce. 
 
Zapisywanie pliku 
Z menu Plik wybierz pozycję Zapisz jako. Po pojawieniu się okna dialogowego zapisywania 
pliku należy wybrać typ pliku jako CSV (rozdzielany przecinkami) i nadać mu nazwę – 
program automatycznie doda rozszerzenie .csv za nazwą pliku. 
 
Jeśli plik jest zapisywany bezpośrednio należy pamiętać, aby zmienić mu nazwę nadając 
rozszerzenie .SQS, żeby system LCpro-SD mógł go rozpoznać jako plik pomiarów 
sekwencyjnych. Jeśli używasz transferu do wysłania pliku do systemu LCpro-SD, 
rozszerzenie zostanie zmienione automatycznie.  
 
 
Edycja istniejącego pliku za pomocą arkusza kalkulacyjnego ExcelTM  
 
Jeśli chcesz otworzyć plik z poziomu programu Excel bezpośrednio z karty pamięci w oknie 
dialogowym, które pojawi się po wybraniu funkcji Otwórz z menu Plik, należy wybrać 
pozycję ‘Wszystkie pliki’, ponieważ plik będzie miał rozszerzenie .SQS i normalnie nie 
będzie rozpoznawany przez program Excel.  
 
Po wybraniu pliku i kliknięciu Otwórz plik będzie gotowy do edycji. Aby zmienić ustawienia 
należy postępować zgodnie z opisem w poprzednim podpunkcie.  
 
Zapisując ponownie plik używając opcji Zapisz jako upewnij się, że wybrana jest opcja zapisu 
w formacie CSV, Jeśli rozszerzenie pliku zostanie zmienione na .CSV pamiętaj, aby wrócić do 
rozszerzenia .SQS poprzez zmianę nazwy pliku. 
 
 
Uwagi techniczne 
 
Limit wielko ści pliku 
Pliki sekwencji pomiarowych są obecnie limitowane do 8000 znaków łącznie z komentarzami 
i znakami przystankowymi. Również ilość wierszy limitowana jest do 100. 
 
Próba załadowania pliku przekraczającego dopuszczalną ilość znaków / wierszy będzie 
skutkowała jego okrojeniem.  
 
Koniec wiersza 
System LCpro-SD rozpoznaje koniec wiersza podobnie jak systemy DOS/Windows i Unix. 
Pliki stworzone w systemie LCpro-SD lub zapisane po edycji w systemie będą zgodne z 
DOS/Windows. 
 
Bądź ostrożny przy tworzeniu pliku za pomocą komputerów Mac ponieważ Apple ma inny 
system oznaczania nowego wiersza – nie jest on akceptowany przez system LCpro-SD. 
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Spacje 
System LCpro-SD jest w miarę tolerancyjny na obecność spacji w pliku ale należy pamiętać, 
że zajmują one miejsce i zmniejszają ilość dostępnych znaków. Unikaj więc wstawiania 
spacji w pliku. 
 
Przykładowy plik 
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ZAŁ ĄCZNIK 6 
 
CIŚNIENIE PARY WODNEJ NASYCONEJ 
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ZAŁ ĄCZNIK 7 
 
STRUKTURA MENU SYSTEMU LCpro-SD 
Wciskając przycisk Page w dowolnym podmenu spowodujemy przejście do menu wyższego. 
Wciśnięcie przycisku Page w dowolnej stronie menu głównego spowoduje wejście do 
kolejnej strony menu głównego. 
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ZAŁ ĄCZNIK 8 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU LCpro-SD 
 
Zakresy i techniki pomiarowe: 
 CO2: 0 – 3000 ppm, rozdzielczość 1 ppm. 
  Analiza gazu w podczerwieni, system otwarty różnicowy, 

auto-zero, automatyczna kompensacja ciśnienia i temperatury. 
 
 H2O: 0 – 75 mbar, rozdzielczość 0,1 mbar. 
  Dwa czujniki laserowe. 
 
 PAR: 0 – 3000 µmol/m2/s 
  Fotocela silikonowa. Korekcja cosinusa. 
  
 Temperatura komory pomiarowej: -5oC do +50oC – dokładny termistor. 
  
 Temperatura liścia:  -5oC do +50oC – samopozycjonujący mikro-termistor / bilans 

energetyczny / ręcznie pozycjonowany termistor. 
 
 Sterowanie przepływem do komory pomiarowej: 100 ml/min. do 500 ml/min. 
 
 Automatyczna kontrola mikroklimatu:   
 Programowanie: Wewnętrzny program LCpro-SD kontrolowany z poziomu 

menu. Automatyczna i niezależna kontrola warunków 
mikroklimatu w komorze pomiarowej. Można ustawić 
automatyczne sekwencje poziomów mikroklimatu do 
automatycznego wyznaczania krzywej świetlnej. 

 CO2: Kontrola poziomu CO2 w zakresie 0 – 2000 ppm, integralny 
system zasilania CO2. 

 H20: Powyżej i poniżej poziomu otoczenia dzięki zawartym w 
systemie chemikaliom samo-wskazującym zużycie. 

 Temperatura: Do +/- 14o powyżej i poniżej temperatury otoczenia za pomocą 
mikroelementu Peltiera. 

 PAR: Do 2000 µmol/m2/s (do 1500 µmol/m2/s dla komory do drzew 
iglastych) za pomocą wysoce wydajnego, wydzielającego 
niewielką ilość ciepła, zespołu mieszanych, 
czerwono/niebieskich diod LED. 

 
 Wyświetlacz: Wyświetlacz ciekło-krystaliczny 240 x 64 pikseli. 
 
 Zapis danych: Wymienna karta pamięci typu SD o pojemności 1 GB – 

możliwość zapisu do 16 milionów zestawów danych.  
 
 Zasilanie: Wewnętrzny akumulator żelowy o pojemności 6,8 Ah 

wystarczający na ok. 16 godzin pracy.  
  Ładowarka do baterii z inteligentną kontrolą prądu ładowania. 
 
 Wyj ście RS232: Prędkość przesyłu danych do 38400 bitów / s ustawiana przez 

użytkownika do połączenia z PC lub drukarką. 
 
 Port USB: Port USB Mini-B – po podłączeniu do komputera urządzenie 

jest identyfikowane jako przenośny dysk.  
 
 Temperatury pracy: 5o do 45oC  
 
 Waga i wymiary:  
 Konsola: 4,5 kg, 23 x 11 x 17 cm 
 
 Komora pomiarowa: 0,8 kg, 30 x 8 x 7,5 cm 
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ZAŁ ĄCZNIK 9 
 
CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
 
Pełna lista części i akcesoriów znajduje się w oryginalnej instrukcji obsługi systemu LCpro-
SD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


