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WITAMY! 
 
Dziękujemy za zakup fluorymetru OS30p+. Po otrzymaniu przyrządu prosimy o sprawdzenie, 
czy przesyłka nie została uszkodzona w transporcie. Jeśli tak, należy to natychmiast zgłosić 
firmie kurierskiej, która dostarczyła Państwu przyrząd. Następnie należy postąpić zgodnie z 
procedurami firmy odnośnie składania reklamacji. Karton i materiały pakunkowe należy 
pozostawić do wglądu dla przedstawiciela firmy kurierskiej. 
 
Zawartość zestawu 
 

 
 
Standardowo fluorymetr OS30p+ dostarczany jest w zestawie z następującymi akcesoriami: 

- Ładowarka, 
- 10 klipsów zaciemniających do adaptacji liści w ciemności, 
- Kabel USB, 
- Walizka transportowa, 
- Pamięć USB z materiałami informacyjnymi (instrukcje obsługi, broszury, etc.). 

 
Uwaga: jeśli brakuje jakiejkolwiek części wymienionej powyżej prosimy o kontakt z firmą 
Opti-Sciences lub jej lokalnym, autoryzowanym dystrybutorem. 
 
Podstawowe informacje 
 
Fluorymetr OS30p+ jest wszechstronnym przyrządem do precyzyjnego pomiaru 
podstawowych parametrów fluorescencji chlorofilu: Fv/Fm, Fv/Fo oraz wykonywania testu 
OJIP. System detekcji modulowany pulsowo pozwala na wykonanie szeregu testów w 
różnych warunkach środowiskowych. Miernik jest intuicyjny i prosty w obsłudze oraz 
posiada zasilanie z wbudowanych akumulatorów, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem 
do badań terenowych. Powstał on w efekcie wieloletnich doświadczeń i prac badawczych, 
dzięki czemu użytkownik może prowadzić wieloletnie, wiarygodne badania. Model OS30p+ 
jest następcą wcześniejszej wersji OS30p, który był jednym z najczęściej przywoływanych 
mierników fluorescencji chlorofilu w publikacjach naukowych na świecie. 
 
Algorytm auto-kalibracji: 
Miernik OS30p+ posiada wbudowany algorytm auto-kalibracji, dzięki czemu różne 
ustawienia intensywności źródła światła pozostają stałe w czasie. Auto-kalibracja ma miejsce 
każdorazowo przy włączaniu przyrządu oraz przy zmianie ustawień światła aktynicznego i 
światła modulacji. Należy pamiętać, aby do czasu zakończenia procedury auto-kalibracji na 
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sondę optyczną nie zakładać klipsów, nie zbliżać do niej liści ani innych obiektów. W czasie 
tej procedury przyrząd należy trzymać w powietrzu kierując sondę optyczną w dół w 
kierunku ziemi lub na otwartą przestrzeń. 
 
Ładowarka 
Dostarczana w zestawie ładowarka jest uniwersalną ładowarką do zastosowania w różnych 
rejonach świata (napięcie 100 – 240 VAC, częstotliwość 47 – 63 Hz). W zestawie dostarczane 
są cztery najbardziej typowe wtyczki stosowane w różnych krajach, dzięki czemu przyrząd 
można używać w różnych miejscach na kuli ziemskiej bez konieczności posiadania 
dodatkowych adapterów. 
 

 
 
Od lewej do prawej: Ameryka Północna i Japonia, Australia, Europa, Wielka Brytania i 
Irlandia.  
 
Wybraną wtyczkę należy nałożyć na wcięcia na ładowarce. Po dociśnięciu powinno być 
słyszalne charakterystyczne kliknięcie, co świadczy, że wtyczka została prawidłowo 
zainstalowana. Aby odłączyć wtyczkę należy wcisnąć przycisk i wysunąć wtyczkę z 
ładowarki. 
 

 
 
Ładowarka posiada kabel zakończony wtyczką pasującą do portu ładowania na fluorymetrze. 
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Porty na fluorymetrze OS30p+ 
 
Po podłączeniu ładowarki dioda LED zacznie wskazywać stan ładowania: 
 
Dioda miga na czerwono: obwód ładujący kondycjonuje baterię 
Dioda świeci na czerwono: ładowanie w toku 
Dioda świeci na zielono: bateria w pełni naładowana 
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Fluorymetr OS30p+ posiada zintegrowaną sondę pomiarową ułatwiającą obsługę przyrządu i 
pozwalającą szybciej wykonać pomiar. Dzięki temu sonda nie jest narażona na upadek, 
uszkodzenie lub zagubienie. 
 
Wraz z fluorymetrem dostarczany jest zestaw klipsów do adaptacji materiału roślinnego w 
ciemności. Klipsy są niewielkie i wykonane z lekkiego plastiku. Posiadają one również 
wygodne zamknięcie zapobiegające dostaniu się światła przy wkładaniu sondy. Wymagany 
czas i stopień zaciemnienia próbki zależy od rodzaju rośliny i historii jej ekspozycji na 
światło. Więcej informacji można znaleźć w sekcji poświęconej adaptacji w ciemności próbki 
przed wykonaniem pomiaru. 
 

 
Klips z próbką roślinną w na sondzie pomiarowej 
 
Miernik OS30p+ został zaprojektowany w sposób ergonomiczny, co ułatwia jego obsługę nie 
wpływając jednocześnie na dokładność pomiarów i wszechstronność zastosowania. Obsługa 
za pomocą kilku przycisków poprzez menu wyświetlane na kolorowym wyświetlaczu 
graficznym oraz wbudowane baterie sprawiają, że ten kompaktowy przyrząd jest prosty w 
obsłudze i konfiguracji, jednocześnie dając wyrafinowane możliwości pomiarowe. 
 
? Menu pomocy dostępne na poszczególnych stronach menu i odpowiadające ich zawartości 
ułatwia znacznie obsługę przyrządu, szczególnie mniej zaawansowanym użytkownikom. Aby 
przejść do pomocy dla danej strony aktualnie wyświetlanej na ekranie należy po prostu 
wcisnąć przycisk ?. Aby wyjść z menu pomocy należy wcisnąć żółty przycisk Dom lub żółty 
przycisk – zakrzywioną strzałkę.  
 
W niniejszej instrukcji obsługi zostaną przedstawione opcje ustawień oraz komunikaty 
zwrotne. Jeśli pokazane będą przykłady z wyświetlacza należy domniemywać, że w taki sam 
sposób będą one widoczne na mierniku OS30p+. 
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Fluorescencja chlorofilu – informacje ogólne 
 
Około 70% do 90% promieniowania słonecznego docierającego do liścia jest przez niego 
absorbowana, następnie około 40% do 60% tego promieniowania jest absorbowana przez 
anteny energetyczne transferując energię do centrów reakcji PSII (udziały procentowe różnią 
się od podanych powyżej dla alg). W normalnych warunkach, gdzie nie występuje stres, 
większość energii jest wykorzystywana w reakcjach fotochemicznych, a tylko jej niewielka 
część jest emitowana w postaci fluorescencji oraz ciepła. W warunkach wystąpienia stresu 
reakcja PSII się zmienia, zmienia się bilans pomiędzy PSII i PSI oraz ilość energii 
emitowanej w postaci ciepła i fluorescencji.  
 
Zmienną fluorescencję wykazuje jedynie PSII, w przypadku PSI fluorescencja jest na dużo 
niższym poziomie i nie wykazuje zmian wraz ze zmianami stopnia asymilacji węgla, 
działaniem mechanizmu fotoochrony czy też zmianami warunków stresowych. Z tych 
względów głębsze badania zostały przeprowadzone nad procesami fluorescencji chlorofilu 
zachodzącymi w PSII.  
 
Przez lata stosunek Fv/Fm został uznany za wiarygodny test różnego rodzaju stresów 
występujących w roślinach, które mają wpływ na PSII (Baker 2004).  
 
Wykazano również, że nie każdy rodzaj stresu wpływa w takim samym stopniu na działanie 
mechanizmów PSII. Różni badacze wykazali, że reakcja w fazie jasnej i ciemnej nie zawsze 
jest jednoznaczna – więcej informacji można znaleźć w opracowaniu ‘Desktop Plant Stress 
Guide’. 
 
Miernik OS30p+ został zaprojektowany do pomiaru wybranych parametrów po adaptacji 
próbki w ciemności: Fv/Fm, Fv/Fo i test JIP (OJIP). 
 
Test Fv/Fm ma wiele zalet. Zostało udowodnione, że zmierzone wartości są skorelowane z 
asymilacją węgla oraz z różnymi typami stresów wpływających na PSII; próbki są 
adoptowane w ciemności do takiego samego stopnia, zapewniając porównywalność 
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pomiarów. Ten test jest najbardziej popularnym testem fluorescencji chlorofilu używanym na 
świecie. 
 
Fv/Fo jest bardziej czułym detektorem stresu u roślin, który wpływa na PSII. Ze względu na 
brak korelacji zmierzonych wartości z asymilacją węgla pozwala on wykryć stres wcześniej 
niż w przypadku testu Fv/Fm. 
 
Fluorymetr OS30p+ pozwala również przeprowadzić zaawansowany test JIP (OJIP). 
Podobnie jak przy teście Fv/Fo ten test jest bardziej czuły na stres wpływający na PSII. W 
rezultacie wykonania pomiaru miernik zapisuje takie zaawansowane parametru testu JIP jak: 
PIABS, Vj czy Mo - więcej informacji na temat tych parametrów można znaleźć w 
opracowaniu ‘Desktop Plant Stress Guide’. 
 
Zaleca się również przeczytanie sekcji dotyczącej prawidłowej adaptacji próbek w ciemności 
przed rozpoczęciem pomiarów. Aby uzyskać wiarygodne rezultaty pomiarów niezwykle 
ważne jest dobranie odpowiednio długiego czasu adaptacji próbki w ciemności. 
 
Dostępna jest lista kontrolna pozwalająca sprawdzić, czy wszystkie istotne zmienne zostały 
odpowiednio zrozumiane i dobrane. 
 
Parametry mierzone protokołu Fv/Fm – Fv/Fo 
 
Miernik OS30p+ automatycznie mierzy i przelicza następujące parametry: 
 
Parametry mierzone: 
 
Fo: Fluorescencja minimalna (wartość umowna). 
Fluorescencja powstała przy otwartych receptorach (liść zaciemniony) – zmierzona przy 
słabym świetle czerwonym. Intensywność powstałej w rezultacie tego światła fluorescencji 
jest na tyle wysoka, żeby można ją było zmierzyć, ale światło to jest na tyle słabe, że nie 
wzbudza procesu fotosyntezy. Fo może się zmieniać do pewnego stopnia, zależnie od czasu 
adaptacji próbki w ciemności oraz historii naświetlenia rośliny. Typowy czas adaptacji w 
ciemności to 20 do 30 minut, jednak niektórzy preferują dłuższą adaptację, np. przez noc. 
Jeśli czas adaptacji w ciemności jest dostatecznie długi, wszystkie centra reakcji PSII są 
całkowicie utlenione. 

 
Fm: Fluorescencja maksymalna (wartość umowna). 
Intensywność fluorescencji przy naświetleniu światłem o wysokiej intensywności (puls 
wysycający). Przyjęte jest, że wszystkie receptory są zamknięte. Puls wysycający musi być na 
tyle intensywny i długi aby wszystkie centra reakcji PSII zostały nasycone. 

 
Ft:  Fluorescencja w czasie t (wartość umowna). 
Odczyt chwilowej fluorescencji używany do ustawienia właściwej intensywności światła 
modulowanego. 
 
Parametry kalkulowane: 
 
Fv/Fm: Stosunek fluorescencji zmiennej do fluorescencji minimalnej. 
Wartość obliczana ze wzoru Fv/Fm = (Fm-Fo)/Fm. Fluorescencja zmienna (Fv) jest 
fluorescencją zmienną PSII. Fv/Fm jest znormalizowanym parametrem mierzonym 
najdokładniej przez fluorymetry modulowane. Tego typu fluorymetry pozwalają zmierzyć 
maksymalną kwantową wydajność PSII. Wykazano wysoką zdolność wykrywania stresu 
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wpływającego na PSII. Dodatkową zaletą jest fakt wykonywania pomiaru zawsze w takich 
samych warunkach, po zaciemnieniu próbki, oraz korelacja z asymilacją węgla (Baker 2004). 
 

 
Rysunek: Test wykonany po zaciemnieniu próbki 
 
Fv/Fo: Jest to test bardziej czuły na wykrywanie stresu u roślin w stosunku do testu Fv/Fm, 
ze względu na to, że jest on znormalizowany do wartości Fo czy fluorescencji minimalnej. 
Fv/Fo = (Fm – Fo)/Fo. Test Fv/Fo nie jest bezpośrednio skorelowany z asymilacją węgla 
dlatego jest bardzo czułym detektorem stresu u roślin, bardziej czułym niż Fv/Fm. Pozwala 
on również na porównanie próbek w takim samym stanie zaciemnienia. 
 
 
Obsługa miernika 
 
Po włączeniu miernika OS30p+ za pomocą czerwonego przycisku znajdującego się w dolnej 
części przyrządu, pojawi się następujący ekran (nazywany menu głównym): 
 

 
 
W dolnej części menu głównego widoczny jest aktualnie ustawiony czas i data. 
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Pomiar Fv/Fm – Fv/Fo: 
Po wybraniu menu Measure należy wybrać protokół pomiarowy: Fv/Fm – Fv/Fo lub test JIP. 
Należy podświetlić jedną z dostępnych opcji za pomocą niebieskich przycisków – strzałek i 
potwierdzić wybór za pomocą środkowego, okrągłego przycisku. 
 
Fv/Fm, Fv/Fo 
 

 
 
Będąc w protokole pomiarowym Fv/x (Fv/Fm – Fv/Fo) istnieje możliwość zmiany ustawień 
po wciśnięciu przycisku Menu znajdującego się w prawej dolnej części panelu kontrolnego. 
 
Opcje zmian pojawią się w mniejszym okienku, gdzie można zmienić intensywność źródła 
światła modulowanego, intensywność źródła światła wysycającego, czas trwania i szerokość 
pulsu wysycającego, opcje zapisu w pamięci punktów krzywej fluorescencji oraz można 
usunąć dane z pamięci i zmienić nazwę pliku, do którego dane są zapisywane. Niebieskie 
przyciski – strzałki pozwalają wybrać opcję do zmiany a okrągły środkowy przycisk 
zatwierdza wybór opcji. Po wybraniu opcji do zmiany na ekranie pojawia się wirtualna 
klawiatura, dzięki której można wprowadzać znaki alfanumeryczne za pomocą przycisków – 
strzałek oraz okrągłego przycisku. Po wprowadzeniu wszystkich zmian za pomocą strzałek 
należy na wirtualnej klawiaturze wybrać Done i zatwierdzić to okrągłym przyciskiem. 
 
Ustawianie intensywności światła modulowanego: 
 
Umieść liść w klipsie do adaptacji w ciemności, zamknij klips i odczekaj kilka do kilkunastu 
minut aby zaadoptować liść w ciemności. Następnie do otworu w klipsie włóż głowicę 
pomiarową fluorymetru OS30p+ i otwórz klips. To spowoduje, że liść zostanie poddany 
działaniu słabego światła modulowanego. 
 
W górnym lewym rogu wyświetlacza znajduje się pasek, który może być w polu czerwonym, 
żółtym lub zielonym. Ten pasek został zaprojektowany aby pomóc użytkownikowi 
prawidłowo ustawić intensywność światła modulowanego. Przy prawidłowym ustawieniu 
pasek będzie się znajdował w zielonym polu, a wartość Ft pokazana nad paskiem będzie 
względnie stała (nie będzie rosła) przez okres 15 – 30 sekund. Jeśli wartość Ft będzie rosła 
będzie to sygnał, że intensywność światła modulowanego jest na zbyt wysokim poziomie i 
jest na tyle wysoka, że inicjuje proces fotosyntezy. Intensywność światła modulowanego musi 
być na tyle wysoka aby można było zmierzyć fluorescencję i jednocześnie na tyle niska, aby 
nie wzbudzać fotosyntezy. Miernik pozwala na regulację intensywności światła 
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modulowanego w zakresie od 10% do 100% - zmiany wprowadza się za pomocą niebieskich 
przycisków strzałek oraz okrągłego przycisku na panelu kontrolnym fluorymetru. 
 
Intensywność światła wysycającego:  
 
Po wciśnięciu przycisku Menu należy wybrać opcję regulacji światła wysycającego 
(‘saturation light intensity’). Wartość intensywności światła wysycającego można zmienić za 
pomocą przycisków strzałek, dostępne są następujące opcje: 6000 µmoli, 4500 µmoli, 3500 
µmoli, 3000 µmoli, 2500 µmoli, 1000 µmoli, 875 µmoli, 525 µmoli, 300 µmoli, 200 µmoli, 
100 µmoli, i 50 µmoli. Po wybraniu właściwej opcji należy wcisnąć okrągły niebieski 
przycisk aby zaakceptować zmianę. Zostało dowiedzione, że dla liści rosnących przy słabym 
naświetleniu wartość na poziomie 300 µmoli jest wystarczająca a dla liści rosnących przy 
wysokim naświetleniu wysycenie następuje przy 1500 µmoli (Ralph P. J., 2005). Aby 
określić, czy impuls wysycający jest wystarczający, należy obserwować szczyt krzywej 
przebiegu fluorescencji (tzw. Krzywej Kautskiego). Jeśli szczyt krzywej jest kwadratowy 
wtedy oznacza to, że intensywność jest dostatecznie wysoka dla wysycenia PSII. Jeśli szczyt 
krzywej wygląda jak szczyt góry (jest ostry) wtedy intensywność światła wysycającego 
należy zwiększyć. Dla testu JIP powszechne jest używanie światła wysycającego na poziomie 
3500 µmoli.  
 
Długość impulsu wysycającego: 
 
Wciśnij przycisk Menu i wybierz opcję ustawiania długości impulsu wysycającego – tzw. 
‘Saturation Width’. Czas trwania impulsu wysycającego można ustawić w zakresie od 0,1 s 
do 1,5 s. Domyślną wartością jest 1,0 s. Aby w pełni wysycić centra reakcji PSII nie tylko 
intensywność impulsu wysycającego musi być odpowiednio wysoka ale również czas jego 
trwania musi być odpowiednio długi. Dla wyższych roślin czas powinien być w zakresie od 
0,5 do 1,5 s (Rosenqvist E., van Kooten O., 2006). Dla alg czas ten należy ustawić w zakresie 
od 25 ms do 50 ms (Schreiber U., 1995). Miernik OS30p+ używa specjalnego algorytmu 
minimalizującego problemy powiązane z tym parametrem. 
 
Przyrząd uśrednia na bieżąco ostatnie osiem wartości dla dokładnego określenia Fo w jego 
najniższym punkcie i Fm w punkcie najwyższym. Ta średnia z 8 punktów pomiarowych 
odpowiada 25 milisekundom pomiaru. Dzięki temu zawsze, jeśli impuls wysycający będzie 
dostatecznie długi, miernik OS30p+ wykona wiarygodny pomiar. W przeszłości, jeśli impuls 
wysycający trwał zbyt długo, na wartość Fm wpływ miało NPQ. Teraz nie jest to już 
problemem. Dla większości próbek użytkownik może bez wahania ustawić długość pulsu 
wysycającego na 1 sekundę. 
 
Zapisywanie krzywych: 
 
Po wciśnięciu przycisku Menu należy przejść do opcji ‘Save trace’. Zaznaczenie tej opcji 
spowoduje, że po wykonaniu pomiaru przyrząd, oprócz końcowych wyników mierzonych i 
obliczanych parametrów, zapisze również poszczególne punkty pomiarowe, które po 
sczytaniu danych do komputera pozwalają wykreślić krzywą indukcji fluorescencji chlorofilu 
w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel). 
 
Usuwanie zapisu z pamięci: 
 
Aby usunąć pomiar z pamięci należy wcisnąć przycisk Menu i za pomocą przycisków – 
strzałek przejść do opcji Delete a następnie zatwierdzić ją okrągłym, niebieskim przyciskiem. 
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Nazwa pliku: 
 
Aby wprowadzić nazwę pliku należy wcisnąć przycisk Menu i wybrać opcję File name. Po 
zatwierdzeniu wyboru okrągłym przyciskiem na ekranie pojawi się klawiatura. Aby 
nawigować po klawiaturze i wybrać odpowiednie znaki alfanumeryczne należy użyć 
przycisków – strzałek, zatwierdzając kolejno wybrane znaki okrągłym przyciskiem. Po 
wprowadzeniu całej nazwy należy przejść na wirtualnej klawiaturze do przycisku Done i 
wcisnąć okrągły przycisk, aby potwierdzić całą wprowadzoną nazwę pliku. 
 
Ikona domowa (przycisk oznaczony domkiem): 
 
Wciskając ten przycisk można przejść bezpośrednio do menu głównego. 
 
Przycisk oznaczony zakrzywioną strzałką: 
 
Wciśnięcie tego przycisku pozwala przejść do wcześniejszego podmenu (ekranu). 
 
Przycisk oznaczony ?: 
 
Wciśnięcie tego przycisku uruchamia pomoc – odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące 
menu, w którym aktualnie się znajdujemy. Przycisk ten pozwala również zapisać w pamięci 
obraz zrzutu ekranowego aktualnie wyświetlanego ekranu. Ponowne wciśnięcie przycisku ? 
spowoduje pojawienie się na ekranie wirtualnej klawiatury, która pozwala zapisać w pamięci 
plik obrazu. Ta funkcja jest dostępna dla większości pozycji menu, jednakże niektórych 
wyskakujących okienek przy ustawianiu parametrów pomiarów nie można zapisać. 
 
Przegląd wcześniej wykonanych pomiarów: 
 
W dolnej, prawej części ekranu znajduje się okienko pokazujące do 10 wcześniej 
wykonanych pomiarów. Używając przycisków – strzałek (góra / dół) użytkownik może 
przejrzeć do 100 wcześniej wykonanych pomiarów. Po opuszczeniu menu pomiarowego 
Fv/Fm wartości te znikają z ekranu, są jednak cały czas dostępne w pliku danych, który 
można przesłać do komputera w późniejszym czasie i otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym 
(np. Excel) do dalszej obróbki. 
 
 
Adaptacja materiału roślinnego w ciemności 
 
Adaptacja w ciemności jest techniką używaną przy niektórych pomiarach fluorescencji 
chlorofilu pozwalającą uzyskać punkt referencyjny w stanie bezstresowym (Maxwell i 
Johnson 2000). Decyzja o zastosowaniu tej metody musi być oparta o znajomość 
mechanizmu roślinnego, który wpływa na pomiar oraz od to, jakie pomiary mają być 
przeprowadzone.  
 
Dla roślin lądowych typowy czas adaptacji w ciemności to 15, 20, 30, 40 lub 60 minut. 
Czasami stosowany jest czas dłuższy. 
 
Właściwa adaptacja w ciemności pozwala uzyskać wiarygodne pomiary w testach Fv/Fm oraz 
OJIP. Mechanizm działania rośliny opisany poniżej obniża wartość Fm i prawdopodobnie 
podwyższa wartość Fo, zmieniając wartości uzyskane w testach OJIP i Fv/Fm, podobnie jak 
inne czynniki stresowe. Wykonujący pomiary musi podjąć decyzję, który mechanizm go 
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interesuje dla konkretnych typów pomiarów stresu i odpowiednio adaptować próbkę w 
ciemności. 
 
Na pomiar Fv/Fm wpływ mają zarówno czynniki fotochemiczne jak i niefotochemiczne. Jeśli 
liść jest adaptowany do ciemności, poddany badaniu, następnie poddany działaniu wysokiego 
naświetlenia i ponownie adaptowany do ciemności i zmierzony, wtedy wartości z pierwszego 
pomiaru będą wyższe niż te z drugiego. Spadek wartości Fv/Fm może być spowodowany 
zmniejszeniem ilości centrów reakcji zdolnych do reakcji fotochemicznych lub 
nieodwracalnego wygaszania niefotochemicznego (Baker N.R., Oxborough K. 2014). 
 
Papageorgiou wskazuje, że wyniki pomiarów mogą w znacznym stopniu różnić się zależnie 
od długości czasu adaptacji w ciemności.  
 
Pełna aktywacja Rubisco w roślinach naczyniowych oraz fitoplanktonie zajmuje od 3 do 4 
minut. Deaktywacja Rubisco w ciemności trwa między 12 a 18 minut w roślinach 
naczyniowych i 9 do 28 minut w fitoplanktonie. Dłuższy czas adaptacji w ciemności jest 
wskazany dla gatunków wystawionych na nierówne, mocne naświetlenie (Maclntyre 1997). 
 
Więcej informacji na temat właściwej adaptacji w ciemności znaleźć można w opracowaniu 
‘Plant Stress Guide’ oraz innych dostępnych materiałach. 
 
Referencje 
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Lista kontrola przed wykonaniem pomiarów po adaptacji w ciemności 
 
W wielu przypadkach dokładność przyrządu określa się poprzez jego kalibrację do uznanych 
standardów – w takich przypadkach zawsze określana jest dokładność pomiarów. 
 
Powtarzalność jest to możliwość uzyskiwania takich samych wyników pomiarów z określoną 
tolerancją. 
 
Wiarygodny pomiar to taki, który jest dokładny i powtarzalny. 
 
W przypadku pomiaru fluorescencji chlorofilu dokładność określana jest w inny sposób. 
 
W przypadku pomiarów Fv/Fm i JIP na dokładność pomiaru wpływ ma zawsze sposób 
adaptacji próbki w ciemności. 
 
Fv/Fm jest znormalizowanym współczynnikiem, do którego nie używa się żadnych uznanych 
wzorców czy standardów kalibracyjnych. Dla uzyskania dokładnych pomiarów ważne jest 
właściwe używanie fluorymetru i wiedza z zakresu fizjologii roślin. Dostępne są publikacje 
uznanych naukowców pozwalające właściwie przygotować i wykonać pomiar fluorescencji 
chlorofilu. Przyjęto, że dla większości roślin, które nie są poddane działaniom stresowym, 
wartość zmierzona stosunku Fv/Fm mieści się pomiędzy 0,79 a 0,84 (Maxwell and Johnson 
2004). 
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Aby wykonać dokładne pomiary należy postępować zgodnie z uznanymi wytycznymi: 
 
1. Należy wykonać właściwie adaptację próbki roślinnej w ciemności, biorąc pod uwagę 

historię świetlną rośliny. Typowo czas adaptacji w ciemności mieści się w zakresie od 
kilku do 28 minut, jednak w niektórych specyficznych wypadkach może być znacznie 
dłuższy. Więcej na ten temat można znaleźć w publikacji ‘Plant Stress Guide’ oraz 
innych opracowaniach naukowych. 

 
2. Intensywność światła modulowanego musi być ustawiona na właściwym poziomie aby 

uzyskać wiarygodny pomiar Fo lub fluorescencji minimalnej (Fv/Fm = (Fm-Fo)/Fm). 
Fluorescencja minimalna jest mierzona w stanie, gdy próbka jest adaptowana w 
ciemności i jest eksponowana na działanie bardzo słabego światła modulowanego. 
Intensywność światła modulowanego musi być ustawiona na tyle wysoko, aby możliwy 
był pomiar fluorescencji, a jednocześnie na tyle nisko aby nie wzbudzać procesu 
fotosyntezy. Zbyt wysokie ustawienie światła modulowanego będzie wzbudzało 
fotosyntezę i prowadziło do błędnie zawyżonych wartości Fo. Trzeba zwracać uwagę, 
aby po włożeniu liścia i otwarciu klipsa wartość Ft (sygnał fluorescencji) nie wzrastał 
przez okres 20 do 30 sekund. Jeśli wartość ta wzrasta wtedy należy obniżyć intensywność 
światła modulowanego. Fo jest również mierzona przy teście JIP. 

 
3. Liście zacienione vs. liście nasłonecznione. Stosunek Fv/Fm będzie trochę wyższy dla 

liści nasłonecznionych w stosunku do tych rosnących w zacienieniu (Lichtenthaler 2004). 
 
4. Stosunek Fv/Fm będzie wyższy jeśli używany będzie puls wysycający światła białego w 

stosunku do pulsu wysycającego światła czerwonego. Fluorymetr OS30p+ używa pulsu 
wysycającego światła czerwonego. Należy pamiętać aby nie porównywać bezpośrednio 
pomiarów wykonanych za pomocą fluorymetrów wykorzystujących różne rodzaje światła 
dla pulsu wysycającego. 

 
5. Maksymalna wartość Fv/Fm zmienia się zależnie od gatunku rośliny, średnio mieści się 

jednak w zakresie od 0,79 do 0,84 (Maxwell and Johnson 2000). 
 
6. Ze względu na różną historię świetlną rośliny nie można porównywać wyników badań 

wykonanych na roślinach polowych i szklarniowych (Lichtenthaler 2004). Generalnie 
porównywać można tylko wyniki badań na roślinach o podobnej historii świetlnej, chyba 
że głównym przedmiotem zainteresowania jest stres świetlny. 

 
7. Przyjęło się, że do badań używa się najmłodszych w pełni dojrzałych liści (Reuter i 

Robinson 1997). 
 
8. Czas trwania pulsu wysycającego powinien mieścić się w zakresie od 0,5 do 1,5 sekundy 

dla roślin wysokich i 25 do 50 milisekund dla fitoplanktonu i sinic (Schreiber 1995). Złe 
ustawienie tego czasu może prowadzić do błędnych pomiarów, jednak fluorymetr 
OS30p+ eliminuje ten problem używając specjalnego algorytmu uśredniającego na 
bieżąco ostatnie osiem wartości dla dokładnego określenia Fo w jego najniższym punkcie 
i Fm w punkcie najwyższym. Ta średnia z 8 punktów pomiarowych odpowiada 25 
milisekundom pomiaru. Dzięki temu zawsze, jeśli długość pulsu wysycającego będzie 
dostatecznie długa, miernik OS30p+ wykona wiarygodny pomiar zarówno na roślinach 
wysokich jak i algach. 

 
9. Intensywność pulsu wysycającego. Liście adaptowane w ciemności łatwo jest wysycić 

nawet przy niższej intensywności światła wysycającego. Dla liści zacienionych będzie to 
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kilkaset µmoli/m2/s a dla liści nasłonecznionych do 1500 µmoli/m2/s. Niższe wartości 
mogą nie wysycić w pełni PSII i prowadzić do błędnych pomiarów. Wyższe wartości 
mogą być zawsze używane przy liściach adaptowanych w ciemności (Ralph 2005). Inne 
wymagania są do pomiarów na świetle wartości YII i ETR. Strasser i inni używali 
wartości 3500 µmoli/m2/s przy wykonywaniu testów JIP (OJIP). 

 
10. Niektóre fluorymetry do pomiaru Fv/Fm mają możliwość wstępnego naświetlenia 

zaciemnionej próbki światłem dalekiej podczerwieni – fluorymetr OS30p+ nie ma tej 
funkcji. 

 
11. Część fluorescencji minimalnej Fo zawiera fluorescencję pochodzącą zarówno z PSII jak 

o PSI. Przy pomiarze Fv/Fm dąży się do zmierzenia maksymalnej zmiennej fluorescencji 
pochodzącej z PSII w stanie zaciemnienia. Fluorescencja PSI nie jest zmienna jednak 
pokrywa się z fluorescencją pochodzącą z PSII generując niewielki błąd. Nie jest to 
problemem jeśli porównuje się wartości Fv/Fm dla wykrycia stresu roślin, ponieważ 
fluorescencja pochodząca z PSI jest stała i nie ulega zmianie. 

 
12. Miernik OS30p+ posiada funkcję auto-kalibracji, dzięki czemu różne źródła światła 

pozostają stałe w czasie. Funkcja auto-kalibracji aktywuje się zawsze po włączeniu 
przyrządu oraz po zmianie intensywności światła wysycającego, aktynicznego i 
modulowanego. Nie wolno zakładać klipsa, zbliżać próbki roślinnej lub jakiegokolwiek 
innego przedmiotu przed zakończeniem procesu auto-kalibracji. W czasie auto-kalibracji 
sondę optyczną należy skierować w dół do podłoża. 

  
Najlepsze wyniki pomiarów uzyskuje się jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie opisane 
powyżej czynniki. Fluorescencja pochodząca od PSI ma miejsce zawsze przy wykonywaniu 
pomiaru, jednak nie zmienia się ze zmianą poziomu naświetlenia czy stresu (Schreiber 2004). 
Mając to na uwadze i porównując rośliny z podobną historią świetlną można porównywać 
wiele stresów roślin. Więcej na temat różnych stresów można znaleźć w opracowaniu ‘Desk 
Top Plant Stress Guide’ wydanym przez firmę Opti-Sciences – najnowsza wersja dostępna 
jest na stronie internetowej www.optisci.com 
 
Referencje: 
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Parametry mierzone – Test JIP: 
 
Po wybraniu z menu głównego opcji Measure należy wybrać pozycję JIP test protocol za 
pomocą przycisków strzałek i zatwierdzić wybór okrągłym niebieskim przyciskiem. 
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Po wejściu do menu pomiarowego protokołu JIP można dokonać zmian ustawień wciskając 
przycisk menu znajdujący się w prawej dolnej części panelu kontrolnego. W mniejszym oknie 
pojawią się opcje umożliwiające zmianę intensywności światła modulowanego i 
aktynicznego, czasu trwania światła aktynicznego, włączenie zapisu w pamięci punktów 
krzywej fluorescencji, usunięcie pomiaru lub zmianę nazwy pliku, do którego zapisywane są 
dane. Nawigacja odbywa się za pomocą niebieskich przycisków strzałek, a okrągły niebieski 
przycisk zatwierdza wybór. Przyciski te służą również do wyboru znaków na klawiaturze 
alfanumerycznej, która pojawia się tam, gdzie jest to potrzebne. Po wprowadzeniu zmian 
należy przejść strzałkami do przycisku Done i zatwierdzić zmiany okrągłym niebieskim 
przyciskiem. Bezpośrednio otrzymywane w teście JIP parametry zawierają: 
 
O przy t20 µs, t300 µs (lub K), t2 ms (lub I), P, tFm, A (powierzchnia nad krzywą), Mo (lub 
RC/ABS), Vj, PIABS (lub indeks wydajności), Fo, Fm, Fv/Fm i Fv/Fo. Na kolorowym 
wyświetlaczu można zaprezentować do 16 krzywych testu OJIP. 
 
Fo jest wartością mierzoną, nie szacowaną.  
 
Wiele innych dodatkowych parametrów jest zapisywanych w pliku danych, wliczając w to: 
 
ABS/RC, TRo/RC, DIo/CS, ETo/RC, TRo/ABS, ETo/TRo, ETo/CS, RC/CSo, RC/CSm, S, M 
i T – są one mierzone jeśli test trwa wystarczająco długo; są one jednak tylko zapisywane w 
pliku danych, nie są prezentowane na wyświetlaczu. W jednym pliku danych można zapisać 
do 32 krzywych, które później można odtworzyć w arkuszu kalkulacyjnym. 
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Podgląd zapisanych danych: 
 
Po wykonaniu kilku pomiarów parametry testu JIP można przejrzeć i porównać bezpośrednio 
w terenie wciskając niebieski przycisk strzałkę w górę. Na wyświetlaczu pojawi się wykres 
jak pokazano powyżej a użytkownik może przejść przez 100 ostatnio wykonanych pomiarów 
aby porównać wyniki. Aby powrócić do pierwotnego ekranu pomiarowego należy wcisnąć 
przycisk z zakrzywioną strzałką.  
 
Informacje o teście JIP 
 
Test OJIP lub JIP jest kolejnym testem wykonywanym po adaptacji próbki w ciemności, 
który pozwala wykryć i zmierzyć wystąpienie stresu w roślinach. Kautsky (1957) wykazał, że 
jeśli przeanalizuje się z dużą rozdzielczością wzrost fluorescencji powstałej po naświetleniu 
próbki wcześniej adaptowanej do ciemności, zauważalne są charakterystyczne punkty 
dzielące krzywą na kilka kroków. Wykorzystując to zjawisko można zmierzyć stres 
wpływający na fotosystem PSII. Ostatnie badania pokazują, że na fragment O – J oddziałuje 
wygaszanie fotochemiczne, na J – I oddziałuje wygaszanie fotoelektrochemiczne, a I – P 
powiązany jest z potencjałem elektrycznym w przestrzeniach między tylakoidalnych 
(Vredenberg 2011). 
 
Zostało również udowodnione, że niektóre typy stresów roślin wpływają na pewne fragmenty 
krzywej OJIP. Na przykład stres azotanowy na wyższym poziomie generuje dodatkowy krok 
K przy 300 µs (Strasser 2004). Opracowano również dodatkowe specjalne parametry 
pomiarowe będące czułymi detektorami stresu, jak np. PIABS (lub inaczej wskaźnik 
wydajności). 
 
Przegląd wyników testu OJIP można teraz wykonać szybko i w łatwy sposób bezpośrednio w 
terenie. Fluorymetr OS30p+ pozwala zaprezentować kolorowe krzywe testu OJIP w 
logarytmicznej skali czasowej. Na ekranie pomiarowym można wyświetlić jednocześnie do 
16 krzywych. Do 32 krzywych (punktów pomiarowych) można zapisać w jednym pliku 
danych, co pozwala na późniejsze wygenerowanie krzywych w arkuszu kalkulacyjnym na 
komputerze. Plik zapisany na komputerze i otwarty w programie Excel lub innym arkuszu 
kalkulacyjnym zawiera na początku dane dotyczące zmierzonych i przeliczonych wartości 
fluorescencji a następnie do 32 kolumn z punktami pozwalającymi na wykreślenie krzywej 
indukcji fluorescencji chlorofilu, jeśli funkcja zapisu krzywych była aktywowana. 
 
Początkowo w technikach pomiaru OJIP dla monitorowania stresu u roślin nakładano na 
siebie krzywe z pomiarów wykonanych na różnych roślinach lub na tej samej roślinie przy 
różnych warunkach stresowych. W późniejszym czasie opracowano różne ilościowe 
parametry pozwalające w sposób bardziej dokładny i mierzalny określić stres występujący w 
roślinie. Obecnie cały czas część użytkowników używa pierwotnej techniki nakładania na 
siebie krzywych do określenia efektu wystąpienia stresu oraz nowych parametrów do 
wykrycia i określenia ilościowego stresu u roślin. 
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Częstotliwość próbkowania i punkty pomiarowe: 
Ilość punktów 
pomiarowych 

Częstotliwość 
próbkowania 

Całkowity czas 
pomiaru 

Parametr 

0 0 0 Fo mierzone 
2 10 µs 20 µs O – 20 µs 
8 10 µs 100 µs t100 µs 
20 10 µs 300 µs t300 µs krok K 
27 100 µs 3 ms t2 ms krok J 
27 1 ms 30 ms t30 ms krok I 
27 100 ms 3 s P = Fm zmienny czas 
27 1 s 30 s  
27 10 s 300 s  

 
Definicje i równania dla poszczególnych parametrów: 

Fo 
Fluorescencja minimalna przed rozpoczęciem procesu fotosyntezy 
mierzona przy słabym świetle modulowanym czerwonym. PSII jest w 
stanie utlenienia a centra reakcji są otwarte. 

Fm 
Maksymalna zmierzona fluorescencja lub P. Wszystkie dostępne 
centra reakcji są zredukowane / zamknięte. 

O Wartość fluorescencji po 20 µs testu. 
t100 Wartość fluorescencji w czasie 100 µs 
t300 krok K Wartość fluorescencji w czasie µs 
Krok J Wartość fluorescencji w czasie 2 ms 
Krok I Wartość fluorescencji w czasie 30 ms 
Krok P Fluorescencja maksymalna Fm 
tFm Czas do osiągnięcia punktu P (Fm) 
A Powierzchnia nad krzywą od t0 do tFm i od Fo do Fm 
Vj Vj = (Fj – Fo) / Fm – Fo 
Mo lub RC/ABS Mo = (F300 – F50) / Fm – F50) / 0,25 ms 
PIABS PIABS = (Vj/Mo) (Fv/Fm) (Fv/Fo) (Fm-Fj) / Fj–Fo) 
lub PIABS = (Vj / (dV/dto)) (Fv/Fm) (Fv/Fo) ((Fm-Fj) / Fj-Fo)) 
  
Parametry zapisywane w pliku danych: 
S Wartość fluorescencji przy ok. 1 s pomiaru 
M Wartość fluorescencji przy ok. 3 s pomiaru 
T Wartość fluorescencji przy ok. 30 s pomiaru 
ABS/RS ABS/RC = (Mo) (1/Vj) (1/(1-(Fo/Fm))) 
TRo/RC TRo/RC = (Mo) (1-Vj) 
DIo/CS DIo/CS = (Mo) (1/Vj) (1(1-(Fo/Fm)))-((Mo)(1/Vj)) 
ETo/RC ETo/RC = (Mo) (1/Vj) (1-Vj) 
TRo/ABS TRo/ABS = Fv/Fm 
ETo/TRo ETo/TRo = 1-Vj 
ETo/CS ETo/CS = (1-(Fo/Fm) (1-Vj) (Fo) 
RC/CSo RC/CSo = Fo/(Mo) (1/Vj) (1/(1-(Fo/Fm))) 
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Referencje: 
 

 
 
 

 
 
Ustawianie intensywności światła modulowanego 
 
Umieść liść w klipsie do adaptacji w ciemności, zamknij klips i odczekaj kilka do kilkunastu 
minut aby zaadoptować liść w ciemności. Następnie do otworu w klipsie włóż głowicę 
pomiarową fluorymetru OS30p+ i otwórz klips. To spowoduje, że liść zostanie poddany 
działaniu słabego światła modulowanego. 
 
W górnym lewym rogu wyświetlacza znajduje się pasek, który może być w polu czerwonym, 
żółtym lub zielonym. Ten pasek został zaprojektowany aby pomóc użytkownikowi 
prawidłowo ustawić intensywność światła modulowanego. Przy prawidłowym ustawieniu 
pasek będzie się znajdował w zielonym polu, a wartość Ft pokazana nad paskiem będzie 
względnie stała (nie będzie rosła) przez okres 15 – 30 sekund. Jeśli wartość Ft będzie rosła 
będzie to sygnał, że intensywność światła modulowanego jest na zbyt wysokim poziomie i 
jest na tyle wysoka, że inicjuje proces fotosyntezy. Intensywność światła modulowanego musi 
być na tyle wysoka aby można było zmierzyć fluorescencję i jednocześnie na tyle niska, aby 
nie wzbudzać fotosyntezy. Miernik pozwala na regulację intensywności światła 
modulowanego w zakresie od 10% do 100% - zmiany wprowadza się za pomocą niebieskich 
przycisków strzałek oraz okrągłego przycisku na panelu kontrolnym fluorymetru. 
 
Ustawianie intensywności światła aktynicznego 
 
Po wciśnięciu przycisku Menu należy wybrać opcję regulacji światła aktynicznego (‘Set 
Actinic Lvl’). Wartość intensywności światła aktynicznego można zmienić za pomocą 
przycisków strzałek, dostępne są następujące opcje: 6000 µmoli, 4500 µmoli, 3500 µmoli, 
3000 µmoli, 2500 µmoli, 1000 µmoli, 875 µmoli, 525 µmoli. Po wybraniu właściwej opcji 
należy wcisnąć okrągły niebieski przycisk aby zaakceptować zmianę. Domyślnie ustawioną 
wartością jest 3500 µmoli. Zostało dowiedzione, że dla liści rosnących przy słabym 
naświetleniu wartość na poziomie 300 µmoli jest wystarczająca a dla liści rosnących przy 
wysokim naświetleniu wysycenie następuje przy 1500 µmoli (Ralph P. J., 2005). Powszechne 
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jest używanie wartości 3500 µmoli przy określaniu stresu, jednakże Vredenberg (2011) 
używa różnych intensywności światła aktynicznego przy badaniu różnych faz krzywej 
indukcji fluorescencji chlorofilu w teście OJIP. 
 

 
 
Ustawianie długości testu 
 
Aby ustawić długość testu należy wcisnąć przycisk menu i wybrać pozycję Set Run Length. 
Długość trwania czasu naświetlania światłem aktynicznym można ustawić w zakresie od 3 do 
300 sekund. 
 
Zapis ostatniej krzywej 
 
Jeśli miernik jest ustawiony tak, aby zapisywał tylko zmierzone parametry, bez krzywych 
fluorescencji, wtedy należy wcisnąć przycisk menu i za pomocą przycisków strzałek przejść 
do pozycji Log Last Trace. Ta funkcja pozwala zapisać punkty do wykreślenia krzywych po 
sczytaniu danych do komputera. Jeśli funkcja nie jest wybrana miernik zapisze tylko 
zmierzone i obliczone wartości bez krzywych. W każdym pliku danych można zapisać do 32 
krzywych wraz ze zmierzonymi i obliczonym wartościami testu OJIP. Aby zapisać więcej 
krzywych konieczne jest zdefiniowanie nowego pliku danych. Po wykorzystanie miejsca na 
32 krzywe, jeśli nie zostanie zdefiniowany nowy plik danych, przyrząd będzie zapisywał 
tylko zmierzone i obliczone parametry bez wykresów dla kolejnych pomiarów. Zaznacz opcję 
Dmode (patrz dalej) aby nakładać na siebie wiele krzywych pomiarowych na wyświetlaczu 
miernika i zapisywać automatycznie wykresy w pliku danych. 
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Tryb testu 
 
Aby nakładać na siebie krzywe pomiarowe na wykresie widocznym na wyświetlaczu 
fluorymetru oraz automatycznie zapisywać do 32 krzywych w pliku danych należy wcisnąć 
przycisk menu, za pomocą przycisków strzałek wybrać opcję Toggle Test Mode i zaznaczyć 
Dmode za pomocą okrągłego przycisku na klawiaturze. Ta funkcja pozwala na prezentację 
krzywych na wyświetlaczu i zapisywanie ich w pliku danych. Na wyświetlaczu można 
jednocześnie wyświetlić do 32 krzywych. Tyle samo krzywych można zapisać w jednym 
pliku danych. Fluorymetr ma zarezerwowne tylko 16 kolorów do oznaczania poszczególnych 
krzywych więc po ich wykorzystaniu przy kolejnych krzywych kolory zaczną się powtarzać.  
 
Zapis krzywych 
 
Wybranie opcji Toggle Trace Log pozwala zapisać pojedyncze krzywe jeśli żadna z wcześniej 
opisanych opcji nie została wybrana. Funkcję można włączyć lub wyłączyć, zależnie od 
potrzeb. 
 
Ilość krzywych nakładających się na wykresie 
 
Wybierając pozycję Overlay Pt Number można określić ilość krzywych, które zostaną 
zapisane w pliku danych. Maksymalna ilość krzywych jaką można zapisać w jednym pliku 
danych to 32. Na wyświetlaczu miernika również można zaprezentować do 32 krzywych, 
przy czym dostępnych jest tylko 16 kolorów, po ich wykorzystaniu wcześniejsze kolory 
zaczną się powtarzać. 
 
Czyszczenie ostatniego punktu z pamięci 
 
Aby usunąć ostatni pomiar należy wcisnąć przycisk menu i wybrać opcję Delete Last Point. 
Do nawigacji używamy przycisków strzałek a wybór zatwierdzamy okrągłym przyciskiem 
znajdującym się na środku klawiatury. 
 
Zmiana pliku danych 
 
Aby zmienić plik danych, do którego zapisywane są zmierzone wartości, należy wcisnąć 
przycisk menu i wybrać za pomocą przycisków strzałek pozycję Change Log File 
zatwierdzając wybór okrągłym niebieskim przyciskiem na klawiaturze. Na wyświetlaczu 
pojawi się wirtualna klawiatura. Używając przycisków strzałek i okrągłego przycisku na 
klawiaturze wybieraj i zatwierdzaj znaki alfanumeryczne aby nadać właściwą nazwę a 
następnie przejdź do przycisku Done i zatwierdź wprowadzoną nazwę okrągłym przyciskiem. 
 
Przycisk Dom 
 
Wciskając ten przycisk można przejść bezpośrednio do menu głównego. 
 
Przycisk z zakrzywioną strzałką 
 
Wciskając ten przycisk można przejść do wcześniejszego podmenu (ekranu). 
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Resetowanie numeru pomiaru 
 
W pliku danych pomiary są numerowane. Jeśli nie zapisuje się krzywych wtedy po 
wykonaniu kilku pomiarów można użyć opcji Reset Sample Number aby zacząć numerację 
kolejnych pomiarów od nowa. Poprzednie pomiary będą zapisane w pamięci, jednak kolejny 
pomiary ponownie będą numerowane od jeden wzwyż. 
 
Przycisk ? 
 
Wciśnięcie tego przycisku uruchamia pomoc – odpowiedź na podstawowe pytania dotyczące 
menu, w którym aktualnie się znajdujemy. Przycisk ten pozwala również zapisać w pamięci 
obraz aktualnie wyświetlanego ekranu – zrzut ekranowy. Ponowne wciśnięcie przycisku ? 
spowoduje pojawienie się na ekranie wirtualnej klawiatury, która pozwala zapisać w pamięci 
plik obrazu. Ta funkcja jest dostępna dla większości pozycji menu, jednakże niektórych 
wyskakujących okienek przy ustawianiu parametrów pomiarów nie można zapisać. 
 
 
Pliki danych 
 
Poniżej pokazano przykład pliku z danymi z testu JIP.  
Jest on tak zorganizowany aby łatwo można było stworzyć w arkuszu kalkulacyjnym czytelne 
wykresy nachodzących na siebie krzywych. 
W pierwszym wierszu są nagłówki poszczególnych kolumn z opisem parametrów testu OJIP. 
Każdy kolejny wiersz zawiera zmierzone i obliczone parametry. 
Poniżej wierszy z wynikami pomiarów znajdują się kolumny zawierające punkty krzywych 
indukcji fluorescencji chlorofilu. 
 
W kolumnie pierwszej skala czasowa, w której kolejne punkty krzywej zostały zmierzone. 
0,00001 to 10 µs, punkt O jest zmierzony przy 0,00002 = 20 µs, J przy 0,002 = 2 ms, I przy 
0,03 = 30 ms a P jest zmierzone jako wartość najwyższa fluorescencji. 
 
Fo, czyli fluorescencja minimalna, został zmierzony przy włączonym słabym świetle 
modulowanym przed włączeniem światła aktynicznego. Ta wartość jest zmierzona – nie jest 
to wartość szacowana.  
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Tworzenie wykresów 
 

 
 
 
Wykresy krzywych testu OJIP 
 
Aby wykreślić jedną krzywą lub kilka nachodzących na siebie krzywych w Excelu należy 
wykonać następujące kroki: 
 
1. Za pomocą myszki zaznacz kolumnę czasu i wszystkie kolumny z punktami krzywych, 

które chcesz wykreślić na jednym wykresie. Kolumna 1 jest kolumną czasu a kolejne 
kolumny są kolumnami z punktami każdej z krzywych. 

2. Kliknij ikonę kreślenia wykresów – w większości wersji arkusza kalkulacyjnego Excel 

wygląda on tak:  - i wybierz opcję wykresu XY (Punktowy). 
3. Wybierz opcję wykresu XY (Punktowy). 
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4. Wybierz wykres ‘punktowy z punktami danych połączonymi wygładzonymi punktami’ i 

wciśnij przycisk Dalej. 
5. Wybierz kolumny i kliknij Dalej. 
6. Tutaj można dodać nazwę wykresu oraz oznaczenia osi X i Y i wcisnąć Dalej. 
7. Kliknij Dalej raz jeszcze. 
8. Kliknij Zakończ. 
9. Aby przedstawić czas w skali logarytmicznej kliknij dwukrotnie w dolną część osi czasu.  
10. W zakładce Skala zaznacz opcję Skala logarytmiczna i kliknij OK. 
11. Arkusz kalkulacyjny pozwala na zmianę koloru linii, tła, itp. poprzez edycję wykresu. 
 

 
 
Wykres radarowy 
 
Aby utworzyć wykres radarowy zmierzonych parametrów fluorescencji chlorofilu należy 
postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:  
 
1. Zaznacz parametry, którymi jesteś zainteresowany łącznie z nagłówkami, jak to 

pokazano na przykładzie na poprzedniej stronie. Pogrupuj parametry, którymi jesteś 
zainteresowany, w kolumnach obok siebie. 
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2. Kliknij ikonę kreślenia wykresów – w większości wersji arkusza kalkulacyjnego Excel 

wygląda on tak:  - i wybierz opcję wykresu Radarowy. 
 

 
 
3. Wybierz jeden z wykresów – bez punktów lub z wypełnieniem. 
4. Wybierz opcję Wiersze, chociaż można również wybrać Kolumny i kliknij Dalej. 
5. Tutaj można nadać tytuł wykresu itp., jednak nie jest to konieczne. Kliknij Dalej. 
6. Kliknij Zakończ. 
7. Arkusz kalkulacyjny pozwala na zmianę koloru linii, tła, itp. poprzez edycję wykresu. 
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Ustawienia - Setup 
 
Po włączeniu fluorymetru OS30p+ za pomocą czerwonego przycisku znajdującego się w jego 
dolnej części na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran (menu główne): 
 

 
 
Podstawową informację na tym ekranie jest ustawiona w przyrządzie data i czas. 
 
Używając niebieskich przycisków strzałek można przejść do poszczególnych pozycji: 
Measure, FILE Utilities, Setup i Diagnostics. Po wybraniu odpowiedniej pozycji można do 
niej wejść wciskając okrągły przycisk znajdujący się na środku klawiatury. Przejdź do pozycji 
Setup i zaakceptuj wybór okrągłym przyciskiem. 
 
Na wyświetlaczu pojawi się ekran ustawień, jak to pokazano na obrazku poniżej. Aby wybrać 
dostępne opcje: czas, data, auto-wyłączanie, włączanie sygnału dźwiękowego przy wciskaniu 
przycisków, należy użyć niebieskich przycisków strzałek i zatwierdzić wybór okrągłym 
przyciskiem akceptacji. Jeśli opcja automatycznego wyłączania jest ustawiona na 0, oznacza 
to, że funkcja ta jest wyłączona. 
 

   
 
 
Zarządzanie plikami – File Utilities 
 
Będąc w menu głównym należy przyciskami strzałkami wybrać pozycję File Utilities i 
zaakceptować wybór okrągłym przyciskiem. Pojawi się ekran widoczny poniżej. W tym 
miejscu użytkownik może sprawdzić stan użycia pamięci, przejrzeć zapisane pliki i 
przetransferować pliki danych do komputera poprzez port USB. 
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Przegląd zapisanych plików danych i ich usuwanie: 
 
Aby zobaczyć listę zapisanych plików z danymi przejdź za pomocą przycisków strzałek do 
pozycji View i zaakceptuj wybór okrągłym przyciskiem.  
Aby usunąć plik należy wybrać opcję Erase, przejść do pliku, który ma być usunięty i 
wcisnąć okrągły przycisk. Przed usunięciem pliku system poprosi o potwierdzenie tego 
wyboru (operacja jest nieodwracalna). Za pomocą przycisków strzałek poziomych można 
wybór zatwierdzić i usunąć plik lub przerwać proces. Za pomocą przycisku Dom na 
klawiaturze można powrócić do menu zarządzania plikami File Utilities.   
 

 
 
Transfer danych do komputera poprzez port USB: 
 
Wyłącz miernik OS30p+. 
 
Podłącz miernik OS30p+ do portu USB komputera za pomocą dostarczonego w zestawie 
kabla.  
 
Aby przesłać pliki pomiarowe do komputera włącz przyrząd i przejdź do menu zarządzania 
plikami File Utilities.  
 
Na wyświetlaczu pojawi się ekran jak poniżej. 
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Na komputerze fluorymetr OS30p+ pojawi się jako dysk przenośny. Jeśli automatycznie nie 
pojawi się on na ekranie komputera wtedy trzeba przejść do eksploratora systemu Windows i 
odszukać dysk o nazwie OS30p. Po otwarciu tego dysku na ekranie komputera pojawi się 
lista zapisanych na nim plików. Pliki z danymi będą w formie plików CSV a pliki graficzne w 
formacie .bmp. Aby otworzyć wybrany plik należy najechać na niego myszką, kliknąć 
prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Otwórz za pomocą a następnie wybrać program, 
w którym ma być otwarty dany plik. Pliki pomiarowe CSV (przecinki jako separatory) 
otwiera się zazwyczaj w arkuszach kalkulacyjnych Excel lub innych. Pliki graficzne .bmp 
można otworzyć w programie Paint lub innym programie obsługującym pliki graficzne.  
 
Miernik OS30p+ pozwala zapisać w pliku graficznym pełny zrzut ekranowy za pomocą 
przycisku ?. Zapis zrzutu ekranowego odbywa się poprzez dwukrotne wciśnięcie przycisku ? 
i nadanie nazwy pliku. 
 
Wszystkie lub wybrane pliki można skopiować bezpośrednio z pamięci fluorymetru na dysk 
twardy. 
 
Po zakończeniu pracy z plikami, jeśli chcemy odłączyć miernik od komputera, zaleca się aby 
kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie dysku OS30p w eksploratorze systemu 
Windows i wybrać opcję Wysuń jak to normalnie robi się z dyskami przenośnymi (bezpieczne 
usuwanie sprzętu). Po wykonaniu tej czynności na wyświetlaczu fluorymetru pojawi się 
poniższy komunikat i będzie można odłączyć kabel USB od komputera i miernika: 
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Diagnostyka - Diagnostics 
 
Będąc w menu głównym należy przyciskami strzałkami wybrać pozycję Diagnostics i 
zaakceptować wybór okrągłym przyciskiem. Pojawi się ekran widoczny poniżej. Ta część 
oprogramowania pozwala na zdiagnozowanie prawidłowości pracy miernika i została 
zaprojektowana aby pomóc producentowi zdiagnozować możliwe problemy, które mogą się 
pojawić w trakcie użytkowania fluorymetru. Funkcja ta nie jest przeznaczona dla 
użytkownika do samodzielnego używania, bez wsparcia ze strony producenta. 
 

  
 
 
Automatyczna kalibracja 
 
Miernik OS30p+ posiada wbudowany algorytm auto-kalibracji, dzięki czemu różne 
ustawienia intensywności źródła światła pozostają stałe w czasie. Eliminuje to potencjalne 
problemy powstałe na skutek zmian intensywności źródeł światła w czasie. 
Auto-kalibracja ma miejsce każdorazowo przy włączaniu przyrządu oraz przy zmianie 
ustawień światła aktynicznego i światła modulacji. Należy pamiętać, aby do czasu 
zakończenia procedury auto-kalibracji na sondę optyczną nie zakładać klipsów, nie zbliżać do 
niej liści ani innych obiektów. W czasie tej procedury przyrząd należy trzymać w powietrzu 
kierując sondę optyczną w dół w kierunku podłoża lub na otwartą przestrzeń. 
 
 
Wsparcie techniczne 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z miernikiem OS30p+ należy 
skontaktować się z producentem, firmą Opti-Sciences, Inc. lub jej lokalnym 
przedstawicielem, od którego przyrząd został zakupiony. Kontaktując się należy podać numer 
seryjny przyrządu, dzięki czemu możliwe jest zidentyfikowanie jego wersji oraz uzyskanie 
informacji odnośnie gwarancji. 
 
Kontakt do autoryzowanego przedstawiciela w Polsce: 
 
Geomor-Technik Sp. z o. o., 
Ul. Modra 30, 
71-220 Szczecin, 
 
Tel.: 91-482-00-90 
Fax: 91-482-60-87 
E-mail: geomor@geomor.com.pl 


