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SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTA UŻYTKOWANIA PRZYRZĄDU 
 

Poniższe symbole zostały użyte w instrukcji aby ostrzec użytkownika przed możliwymi wypadkami powstałymi 

na skutek niewłaściwego użytkowania miernika.  

 

 

Oznacza informację lub ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa.  

Informację należy przeczytać uważnie aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę miernika. 

 

Oznacza informację o niedozwolonych czynnościach przy obsłudze miernika. 

Tych czynności nigdy nie należy wykonywać obsługując miernik. 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRZYRZĄDU 
 

Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie przyrządu należy przeczytać poniższe informacje i stosować się do 

zawartych w nich zaleceń i ostrzeżeń. Po przeczytaniu instrukcję należy trzymać w miejscu dostępnym dla 

użytkownika w razie powstania jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących obsługi miernika.  

 

 

 

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie poniższych zasad może prowadzić do utraty życia lub 

uszczerbku na zdrowiu użytkownika. 

 

 Miernika nie wolno używać w miejscach o podwyższonym stężeniu gazów palnych lub 

wybuchowych (benzyna, itp.). Nieprzestrzeganie tego może spowodować powstanie pożaru! 

 

 

 Niedozwolone jest wystawianie baterii na działanie ognia, zwieranie terminali, nagrzewanie 

baterii lub ich rozmontowywanie. Nieprzestrzeganie tego może doprowadzić do eksplozji, pożaru 

lub poranienia! 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie poniższych zasad może doprowadzić do zranienia 

użytkownika lub uszkodzenia miernika oraz innych rzeczy znajdujących się w pobliżu.  

 

Nie wolno używać baterii innych niż zalecane przez producenta (KONICA MINOLTA). 

Instalując baterie należy się upewnić, że są one prawidłowo wkładane, zgodnie z opisem „+” i „-”. 

Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do wybuchu baterii lub wycieku elektrolitu i w 

konsekwencji powstania pożaru, poranienia użytkownika lub zanieczyszczenia środowiska.  

 

 

 Nie wolno używać mokrych baterii. Nie wolno użytkować przyrządu jeśli wilgoć dostanie się do 

przedziału na baterie. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do wybuchu baterii lub ich 

nagrzania i w konsekwencji powstania pożaru i/lub poranienia użytkownika. 
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Miernik SPAD 502Plus jest lekkim, kompaktowym przyrządem służącym do określania zawartości chlorofilu w 

liściach roślin. 

Ilość chlorofilu znajdująca się w tkance roślinnej może służyć za wskaźnik kondycji rośliny. W ogólności 

przyjmuje się, że zdrowa roślina zawiera większą ilość chlorofilu niż roślina chora. 

Zmierzona wartość SPAD mówi o względnej zawartości chlorofilu w liściu. Ta wartość może być 

wykorzystywana do określania momentu, w którym należy rozpocząć proces nawożenia. Prawidłowe używanie 

miernika SPAD 502Plus i prawidłowa interpretacja wyników pozwala na poprawę kondycji zdrowotnej roślin, a 

przez to na uzyskanie większych i lepszych jakościowo plonów. 

Przed pierwszym użyciem miernika SPAD 502Plus należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zawsze 

trzymać ją w miejscu dostępnym dla użytkownika. 
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OPIS 

 
 

1.  Włącznik: Włączanie i wyłączanie miernika 

2.  Głowica pomiarowa: Po zamknięciu (zaciśnięciu) – dokonywany jest pomiar 

3.  Linia centrująca: Wskazuje środek mierzonej powierzchni  

4.  Przesuwny ogranicznik  

     głębokości: Może być ustawiony tak, że pomiary na wszystkich próbkach będą dokonywane 

w takiej samej odległości od krawędzi próbki 

5.  Panel LCD: Wyświetla dane i inne informacje 

6.  Uśrednianie  

     (AVERAGE): Obliczenie wartości średniej z wszystkich danych znajdujących się w pamięci 

7.  Czyszczenie pamięci 

     ALL DATA CLEAR: Wymazanie wszystkich danych z pamięci  

8.  Przywołanie danych 

     DATA RECALL: Przywołanie danych zapisanych wcześniej i będących w pamięci 

9.  Wyczyszczenie 1 zapisu 

     1 DATA DELATE: Wymazanie aktualnie wyświetlanego zapisu 

10.  Pokrywa przedziału na 

 baterie 

11.  Oczko do mocowania  

 paska  

12. Szczelina na próbkę: Umieszczane są w niej badane próbki 

13. Podstawka pod palec: Należy nacisnąć aby zamknąć komorę pomiarową 

 

Standardowe akcesoria 

 

Pasek, etui, kontroler jakości odczytów, 2 baterie – paluszki 
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KOMUNIKATY I WSKAZANIA   

Przykłady stanów wyświetlacza 

Poniżej pokazany jest panel ciekłokrystaliczny z zapełnionymi wszystkimi segmentami: 
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Wskazania błędów 
 

 

Jeśli taki komunikat pojawi się w trakcie kalibracji oznacza to, że komora 

nie była poprawnie zamknięta. Kalibrację należy przeprowadzić ponownie. 

 

 

 

 

 

 

 

Błąd kalibracji: nadmierne (1) lub niedostateczne (2) przejście światła.  

Jeśli wystąpi błąd (1) kalibrację należy przeprowadzić ponownie. Jeśli 

wystąpi błąd (2) należy przeczyścić okienko emitujące i odbierające w 

głowicy pomiarowej a następnie przeprowadzić ponowną kalibrację.  

Jeśli błędy będą się powtarzać może oznaczać to uszkodzenie miernika i 

konieczność odesłania go do serwisu fabrycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie pomiaru głowica pomiarowa nie była dokładnie zamknięta. 

Należy powtórzyć pomiar zwracając uwagę, aby głowica była poprawnie 

zamknięta, aż do zakończenia pomiaru. Przyciski kontrolne powinny 

pracować normalni. Jeśli błąd będzie się powtarzać może oznaczać to 

uszkodzenie miernika i konieczność odesłania go do serwisu fabrycznego. 

 

 

 

 

Ilość światła przechodzącego była zbyt mała do wykonania pomiaru. 

Należy przeczyścić okienko emitujące i odbierające w głowicy pomiarowej 

a następnie przeprowadzić pomiar ponownie. Jeśli błąd będzie się 

powtarzał oznacza to, że na danej próbce nie można wykonać pomiaru.  

 

 

 

 

Jeśli pojawi się seria sygnałów dźwiękowych („bip”) i pojawi się symbol 

, nie będzie możliwe przeprowadzenie pomiaru. Przed powtórzeniem 

pomiaru należy wymienić baterie (procedura opisana w dalszej części 

instrukcji).  

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol  będzie to znaczyło, że 

baterie są na wyczerpaniu i należy się przygotować na ich wymianę.  

 Jeśli miernik nie będzie używany przez co najmniej dwa tygodnie 

wtedy baterie należy usunąć z miernika.  
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Miernik nie działa poprawnie. Należy miernik wyłączyć (OFF) a następnie 

włączyć go ponownie (ON). Jeśli błąd będzie się powtarzać może oznaczać 

to uszkodzenie miernika i konieczność odesłania go do serwisu 

fabrycznego (kody błędów E1 do E5 są przeznaczone dla serwisu do 

zdiagnozowania problemu). 

 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE 
 

Instalowanie baterii 
 

1.  Usuń pokrywę przedziału na baterie przekręcając ją w kierunku pokazanym 

na pokrywie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Włóż dwie baterie – paluszki do przedziału na baterie. Upewnij się, że baterie 

są ułożone prawidłowo tak, jak to widać na rysunku. 

 

 Można użyć baterii alkaliczno-manganowych. 

 Nie wolno mieszać typów baterii lub używać starych baterii z nowszymi. 

  

 

 

 
3.  Załóż z powrotem pokrywę przedziału na baterię i zakręć ją w kierunku 

przeciwnym do pokazanego na pokrywie. Nie wolno zakręcać pokrywy zbyt 

mocno. 

 

 

 

 

 

 

 Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii podczas włączania zasilania, 

oznacza to, iż baterie są prawie wyładowane i należy je wymienić. Jeśli 

podczas włączania na ekranie nic się nie pojawi, należy sprawdzić, czy baterie 

są włożone prawidłowo i czy nie są całkowicie wyładowane. 

 

 

Zakładanie paska 
 

Pasek powinien być zamocowany do oczka tak jak 

to pokazano na rysunku obok. 
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KALIBRACJA 

  

Kalibracja jest konieczna każdorazowo przy włączaniu miernika. Kalibracja przeprowadzana jest następująco: 

 

1. Włącz miernik – pozycja On. Wyświetlacz zostanie aktywowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ściśnij komorę pomiarową aby nastąpiło jej zamknięcie – komora 

musi być pusta (bez próbki). Trzymaj komorę ściśniętą, aż nie 

usłyszysz sygnału „bip” a na ekranie pojawią się znaki jak poniżej. 

 

Kalibracja jest zakończona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeśli usłyszysz serię sygnałów dźwiękowych „bip” i a na ekranie 

pojawi się napis „ERROR”, oznacza to, że kalibracja nie została 

przeprowadzona prawidłowo (komora pomiarowa nie była dokładnie 

zamknięta podczas procesu kalibracji lub została otwarta przed 

zakończeniem kalibracji). Należy powtórzyć kroki z pkt. 2, trzymając 

komorę dokładnie zamkniętą, aż do momentu całkowitego 

zakończenia procesu kalibracji.  

 Jeśli usłyszysz serię sygnałów dźwiękowych „bip”, na ekranie pojawi 

się napis „ERROR” i napis „E-U”, okienka w komorze pomiarowej 

mogą być zabrudzone. Wyczyść okienka w komorze pomiarowej i 

powtórz kroki z pkt. 2. 
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WYKONYWANIE POMIARÓW 

 
Miernik SPAD-502Plus pozwala na łatwe wykonanie pomiarów w terenie. 

Niewielka powierzchnia pomiaru, tylko 2 mm x 3 mm, pozwala dokonywać pomiarów na małych liściach, 

próbka zaś może mieć grubość do 1,2 mm. Linia centrująca wskazuje środek mierzonej powierzchni. 

Usytuowanie okienka emitującego i przechwytującego (punkt pomiarowy) jest pokazane poniżej. Do 

zachowywania stałej głębokości pomiaru można użyć ogranicznika głębokości. 

 

Usytuowanie okienka emitującego i przechwytującego (sygnał pomiarowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miernik SPAD-502Plus posiada klasę szczelności 4 zgodnie z klasyfikacją IEC 60529. Oznacza to, że jest 

on kroploszczelny i może być używany w czasie deszczu. Po użyciu miernik należy wytrzeć i osuszyć 

miękką szmatką. Nie wolno miernika zanurzać w wodzie lub myć w bieżącej wodzie.   

 

1. Przeprowadź kalibrację (zgodnie z wcześniej opisaną procedurą). 

 

2. Włóż próbkę przeznaczoną do badanie do szczeliny w głowicy 

pomiarowej. 

 Upewnij się, że próbka pokrywa całkowicie okienko przechwytujące. 

 Nie próbuj badać bardzo cienkich części, takich jak żyłki w liściach. 

Jeśli badasz liść, w którym jest dużo cienkich żyłek, dokonaj kilku 

pomiarów, a następnie je uśrednij, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. 

 Nie można przeprowadzić dokładnych pomiarów jeśli okienka 

emitujące i / lub przechwytujące są brudne lub jest na nich woda. 

Należy je przeczyścić przed rozpoczęciem pomiarów. 

 Jeśli używasz miernika w miejscu bardzo nasłonecznionym, zasłoń go 

podczas pomiaru, aby zapobiec wpływowi promieniowania 

słonecznego na pomiar. 

 

3. Ściśnij głowicę pomiarową palcem aby ją zamknąć. Trzymaj ją 

zamkniętą, aż do czasu, gdy usłyszysz sygnał i na wyświetlaczu 

pojawi się zmierzona wartość. Pomiar jest automatycznie 

zapamiętywany w pamięci miernika. 

 

 

 Jeśli usłyszysz serię sygnałów dźwiękowych i na wyświetlaczu pojawi 

się napis ‘’ERROR‘’, oznacza to, iż pomiar nie został przeprowadzony 

poprawnie (głowica pomiarowa nie była całkowicie zamknięta, została 

otwarta przed zakończeniem pomiaru lub próbka była zbyt gruba lub 

zbyt cienka). Powtórz kroki 2 i 3 trzymając głowicę dokładnie 

zamkniętą, aż do czasu zakończenia pomiaru. 
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Używanie ogranicznika głębokości 
 

Ogranicznik głębokości może być używany do ustawiania maksymalnej głębokości do jakiej próbka może być 

włożona w szczelinę głowicy pomiarowej, co pozwala na zachowanie stałego punktu pomiarowego. Jest to 

szczególnie użyteczne podczas badania małych liści.  

 

Aby ustawić pozycję ogranicznika głębokości należy go ścisnąć z dwóch 

stron (jak to widać na rysunku obok) i przesunąć w odpowiednie położenie. 

Ogranicznik głębokości może być przesuwany w zakresie 0 do 6 mm od 

linii centrującej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli nie używasz ogranicznika głębokości, usuń go, obróć (występy ograniczające muszą być skierowane na 

zewnątrz) i załóż ogranicznik w takiej pozycji z powrotem na głowicę pomiarową. 
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FUNKCJE PAMIĘCI 
 

Zmierzone dane są automatycznie zapisywane w pamięci w czasie pomiaru. Miernik SPAD-502Plus ma pamięć 

na max. 30 zmierzonych wartości. Gdy pamięć zostanie zapełniona dane są wykasowywane według kolejności 

ich zapisu (poczynając od najstarszych danych będących w pamięci), a pozostałe dane są przesuwane tak, że 

wartość poprzednio zapisana jako 2 z 30, teraz będzie 1 z 29. Nowy pomiar zostaje zapisany z numerem 30. 

Wszystkie dane zostają wykasowane, jeżeli miernik zostanie wyłączony (przełącznik przełączymy w pozycję 

OFF). 

Używając klawiszy miernika SPAD-502Plus możliwe jest wykonywanie pewnych operacji na danych będących 

w pamięci, jak to pokazano poniżej. 

 

Nazwa 

klawisza 

Funkcja Stan wartości w pamięci Wskazanie po operacji 

AVERAGE 

 

Obliczanie 

średniej 

wartości z 

wszystkich 

danych 

będących w 

pamięci. 

 

 
ALL DATA 

CLEAR 

 

Po 

potwierdzeniu 

komunikatu o 

chęci usunięcia 

danych 

wszystkie dane 

zostają usunięte 

z pamięci. 

 

 
DATA 

RECALL 

 

Przywoływanie 

wartości 

zapisanej w 

pamięci. 

Wyświetlane są 

kolejno wartości 

od najnowszej 

do najstarszej. 

 

 
1 DATA 

DELETE 

 

Usuwa aktualnie 

wyświetlaną 

wartość. Może 

być używany do 

usunięcia 

nieprawidłowej 

wartości. 
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Po usunięciu wyświetlanej wartości za pomocą przycisku 1 DATA DELATE, następne pomiary są zapisywane 

w następujący sposób: 

 

1. Jeśli przeprowadzany jest inny pomiar bez zmiany numeru danej (gdy na wyświetlaczu widać znak ‘’---‘’, 

lub gdy po wymazaniu wartości jedynym wciskanym przyciskiem był przycisk AVERAGE), nowa wartość 

zostanie zapisana w przestrzeni dla numeru danej, która została wymazana. 

 

 

 
 

 

2. Jeśli przejdziemy do innej wartości za pomocą przycisku DATA RECALL, wartość pozostała w pamięci 

zostanie przesunięta w górę, aby wypełnić miejsce na numer danej, z którego wartość została wymazana, a 

nowy pomiar zostanie zapisany w przestrzeni na następny, pusty numer danej.  
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WPROWADZANIE WARTOŚCI KOMPENSACYJNEJ 
 

 Miernik SPAD-502Plus może używać wartości kompensacyjnych zdefiniowanych przez użytkownika, w 

celu kompensacji danych, jeśli jest to pożądane, do takich celów, jak standaryzacja wyników z różnych 

mierników. Wartość kompensacyjna może być ustawiona w zakresie – 9.9 do 9.9. Po wprowadzeniu wartości 

kompensacyjnej, wartości będą przeliczane zgodnie z poniższym wzorem: 

 

Wyświetlana wartość = Wartość zmierzona przez miernik SPAD + Wartość kompensacyjna 

 

Aby wprowadzić wartość kompensacyjną należy: 

 

1. Włączyć miernik (w pozycję ON) wciskając jednocześnie przyciski 

AVERAGE  i DATA RECALL. Miernik wejdzie w tryb 

„kompensacyjny”, a na wyświetlaczu pojawi się dotychczasowa 

wartość kompensacyjna. Jeśli wcześniej nie wprowadzano innej 

wartości kompensacyjnej, na wyświetlaczu pojawi się wartość 0.0. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ustaw wartość kompensacyjną używając przycisku ALL DATA 

CLEAR i 1 DATA CLEAR. Wartość kompensacyjna zwiększa się co 

0,1 za każdym razem, gdy wciśniemy przycisk ALL DATA CLEAR i 

zmniejsza się za każdym razem, gdy wciśnięty zostanie przycisk 1 

DATA CLEAR. Wartość kompensacyjna może być ustawiona w 

zakresie – 9.9 do 9.9 w krokach co 0.1. Fabrycznie ustawiana jest 

wartość kompensacyjna 0.0. 

 

 Do wyboru wartości kompensacyjnej nie powinno się używać 

kontrolera jakości odczytów. 

 

3. Po ustawieniu pożądanej wartości wciśnij przycisk AVERAGE. 

Wyświetlana wartość zostanie zapamiętana i wprowadzanie wartości 

kompensacyjnej zostaje zakończone. Wyłącz zasilanie, a następnie 

włącz je ponownie aby rozpocząć normalną pracę. 

 

 Jeśli miernik zostanie wyłączony bez wciśnięcia przycisku 

AVERAGE, wartość wprowadzona wg instrukcji w pkt. 2 nie 

zostanie zapamiętana, a w pamięci pozostanie poprzednia wartość 

kompensacyjna. 

 

 

 

 

Jeśli wprowadzona wartość kompensacyjna będzie inna niż 0.0, podczas 

włączania miernika na wyświetlaczu będą pojawiały się następujące 

komunikaty: 

 

Przełącznik zostaje przełączony w pozycję ON 

 

 
 

Wartość kompensacyjna w pamięci 
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Gdy pojawi się komunikat ‘’CAL’’, można przeprowadzić kalibrację zgodnie z procedurą kalibracji opisaną 

wcześniej. 

 

Gdy ustawiona wartość kompensacyjna wynosi 0.0, wtedy wartość kompensacyjna będąca w pamięci nie będzie 

pokazywana podczas włączania miernika: 

 

Przełącznik zostanie przełączony w pozycję ON 

 

 
 

 

Standaryzacja Kilku Mierników 
  

Różne mierniki SPAD-502Plus będą dawać lekko różniące się wyniki, nawet jeśli mierzona jest ta sama 

powierzchnia liścia. Postępując tak, jak to pokazano poniżej i wprowadzając wartość kompensacyjną, te różnice 

można sprowadzić do minimum: 

 

1. Wybierz jeden z mierników jako miernik główny. 

2. Dokonaj pomiaru na tej samej powierzchni liścia kilka razy miernikiem głównym po czym wciśnij przycisk 

AVERAGE, aby uśrednić otrzymane wartości. 

3. Dokonaj kilku pomiarów na tej samej powierzchni liścia co w punkcie 2 za pomocą innych mierników i 

wciśnij przycisk AVERAGE na każdym mierniku tak, że każdy z mierników wyświetla wartość średnią z 

dokonanych pomiarów. 

4. Odejmij wartości średnie wyświetlane przez każdy z mierników od wartości średniej wyświetlanej przez 

miernik główny, aby otrzymać wartość kompensacyjną dla każdego miernika. 

5. Wprowadź wartość kompensacyjną dla każdego miernika, wyliczoną w punkcie 4, zgodnie z wcześniej 

opisaną procedurą wprowadzania wartości kompensacyjnej. 
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UŻYWANIE KONTROLERA JAKOŚCI ODCZYTÓW 
 

Kontroler jakości odczytów jest dostarczany wraz z miernikiem SPAD-

502Plus. Może on być używany do sprawdzania, czy miernik SPAD-502Plus 

pracuje normalnie, i powinien być używany okresowo dla zapewnienia 

najlepszej dokładności odczytów. 

 

Aby użyć kontrolera jakości odczytów należy wykonać następujące 

czynności:: 

 

1. Włącz miernik (przełącznik w pozycji ON) wciskając jednocześnie 

przycisk 1 DATA DELETE i DATA RECALL. Miernik wejdzie w tryb 

kontrolny a na wyświetlaczu pojawi się przez chwilę komunikat 

‘’CHECK MODE’’. Następnie na ekranie pojawi się komunikat 

‘’CALIBRATION’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przeprowadź kalibrację. Ściśnij głowicę pomiarową, powodując jej 

zamknięcie bez próbki wewnątrz, i trzymaj ją zamkniętą, aż do chwili, 

gdy usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz będzie wyglądał 

tak, jak to pokazano obok. 

 

 Jeśli usłyszysz serię sygnałów dźwiękowych i na wyświetlaczu pojawi się 

napis ‘’ERROR’’, oznacza to, iż kalibracja nie została przeprowadzona 

prawidłowo. Powtórz kroki wymienione w punkcie 2 upewniając się, że 

kalibracja została przeprowadzona prawidłowo. 

 

 

 

 

 

3. Usuń ogranicznik głębokości. 

 

 

 

 

4. Włóż kontroler jakości odczytów w szczelinę na próbki, ściśnij głowicę 

pomiarową powodując jej zamknięcie i trzymaj ją zamkniętą, aż do czasy, 

gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się zmierzona 

wartość. 

 Jeśli usłyszysz serię sygnałów dźwiękowych i na wyświetlaczu pojawi się 

napis ‘’ERROR”, oznacza to, iż pomiar nie został przeprowadzony 

prawidłowo. Powtórz kroki wymienione w punkcie 4 upewniając się, że 

pomiar został przeprowadzony prawidłowo. 

 

 

5. Powtórz czynności z punktu 4 kilka razy z kontrolerem jakości odczytów 

włożonym w szczelinie na próbki. 
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6. Wciśnij przycisk AVERAGE aby obliczyć wartość średnią z 

dokonanych pomiarów. Otrzymana wartość średnia powinna mieścić 

się w zakresie pokazanym na kontrolerze jakości odczytów. Jeśli 

wartość ta wykracza poza ten zakres należy przeczyścić okienko 

emitujące i przechwytujące i powtórzyć powyższą procedurę, 

poczynając od punktu 1. Jeśli wartość średnia nadal będzie wykraczała 

poza zakres pokazany na kontrolerze przyrząd może działać wadliwie. 

W tej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą. 

 

 

 

 

 

 

7. Aby rozpocząć normalną pracę wyłącz miernik (OFF) a następnie 

włącz go ponownie (ON).  

 

 Kontroler jakości odczytów powinien być używany tylko w trybie 

kontrolnym miernika. Pomiar przy użyciu kontrolera w trybie 

pomiarowym może dawać niedokładne wyniki. 

 Kontroler jakości odczytów powinien być używany tylko z miernikiem, do którego został dołączony (ma ten 

sam numer seryjny jak miernik). Inne kontrolery mogą dawać niedokładne wartości. 

 Kontroler jakości odczytów nie powinien być używany na zewnątrz. Używając kontrolera wewnątrz 

pomieszczeń zwracaj uwagę na to, aby nie był narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 

zbyt wysoką temperaturę lub wysoką wilgotność. 

 Różnice pomiędzy odczytami przy użyciu kontrolera jakości odczytów a wartościami pokazanymi na 

kontrolerze nie powinny być korygowane poprzez wprowadzenie wartości kompensacyjnej. 

 Nie dotykaj szklanej powierzchni kontrolera jakości odczytów. Jeśli jest ona brudna, przetrzyj ją miękką, 

czystą, wilgotną szmatką. 

 Aby zabezpieczyć kontroler jakości odczytów, powinien on być zawsze przechowywany w specjalnym 

pudełeczku. Nie przechowuj go w miejscach narażonych na wysoką temperaturę i wilgotność. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Jeśli pojawi się problem z miernikiem SPAD-502Plus można skorzystać z poniższego przewodnika i podjąć 

próbę rozwiązania tego problemu samodzielnie. Jeśli problemu nie można rozwiązać przy pomocy poniższych 

wskazówek należy się skontaktować z dostawcą. 

 
Problem Kontrola  Rozwiązanie problemu 

Miernik jest włączony (ON) lecz 

wyświetlacz jest pusty 

Czy baterie są zainstalowane prawidłowo? 
Zainstaluj prawidłowo baterie (patrz 
instrukcja). 

Czy baterie nie są wyczerpane? Wymień baterie na nowe. 

Nie można wykonać pomiaru nawet jeśli 

głowica pomiarowa jest zamknięta 

Czy przeprowadzono kalibrację zamykając 

głowicę pomiarową bez próbki wewnątrz? 
Przeprowadź kalibrację zgodnie z instrukcją. 

Zmierzone wartości znikają z pamięci Czy miernik został wyłączony (OFF)? 
Pamięć jest czyszczona po wyłączeniu 

miernika. 

Wyniki pomiarów różnią się, nawet jeśli 

pomiary dokonywane są na tej samej 

powierzchni liścia 

Czy w pobliżu okienka emitującego lub 
przechwytującego znajduje się woda lub 

zabrudzenie? 

Przetrzyj okienko emitujące i przechwytujące 

czystą, miękką i suchą szmatką. 

Czy badany liść jest włożony prawidłowo? 

Ustaw badany liść tak, aby znajdował się pod 

linią centrującą i całkowicie pokrywał 
okienko przechwytujące. 

Czy liść ma dużo żyłek? 

Gdy badamy liście o dużej ilości żyłek, 

mierzone wartości mogą się różnić zależnie 
od ilości żyłek. Dla uzyskania najlepszych 

wyników zmierz kilka razy powierzchnię 

tego samego liścia i uśrednij otrzymane 
wyniki. 

Czy zamknąłeś prawidłowo głowicę 

pomiarową i czy była ona zamknięta, aż do 
czasu, gdy pomiar został zakończony? 

Prawidłowo zamknij głowicę pomiarową i 

trzymaj ją dokładniej zamkniętą, aż do 

zakończenia pomiaru (aż usłyszysz sygnał 
dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się 

zmierzona wartość). 

Czy pomiar jest wykonywany przy 

bezpośrednim działaniu promieni 

słonecznych? 

Gdy wykonujesz pomiar w miejscu 
bezpośrednio naświetlonym promieniami 

słonecznymi, osłoń miernik SPAD-502Plus, 

aby promienie słoneczne nie wpływały na 
wyniki pomiarów.  

 

 

ZASADA POMIARU 
 

Wartość zmierzona przez chlorofilomierz SPAD-502Plus odpowiada ilości chlorofilu zawartego w liściu rośliny. 

Wartości są obliczane na podstawie ilości światła przechodzącego przez liść w dwóch zakresach długości fal, w 

których absorpcja chlorofilu jest różna. 

 

 
 

Rys.  Charakterystyka absorpcji spektralnej chlorofilu. 
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Powyższy rysunek pokazuje absorpcję spektralną chlorofilu wyekstrahowanego z dwóch liści przy użyciu 80% 

acetonu. Zawartość chlorofilu w liściu B jest mniejsza niż w liściu A. Wykres pokazuje również, iż pole 

największej absorpcji chlorofilu znajduje się w zakresie światła niebieskiego i czerwonego, mała absorpcja jest 

w zakresie światła zielonego, zaś w zakresie światła podczerwonego absorpcja prawie nie występuje. Na tej 

podstawie do dokonywania pomiarów wybrano zakres światła czerwonego (gdzie absorpcja jest wysoka i nie ma 

na nią wpływu karoten) i podczerwonego (gdzie absorpcja jest bardzo mała). 

 

Poniższy rysunek pokazuje diagram blokowy chlorofilomierza SPAD-502Plus 

 

 

 

 Badany liść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Rys.  Diagram blokowy miernika SPAD-502Plus. 

 

 

Dioda LED w systemie naświetlającym emituje światło czerwone i podczerwone. Światło, które przechodzi 

przez badany liść trafia na odbiornik, który zamienia przekazane światło na sygnał elektryczny analogowy. Ten 

sygnał analogowy jest wzmacniany za pomocą wzmacniacza, po czym jest przetwarzany na sygnał cyfrowy za 

pomocą przetwornika A/D. Sygnał cyfrowy jest używany przez mikroprocesor do obliczenia wartości SPAD, 

która jest pokazywana na wyświetlaczu i zapamiętywana w pamięci. Dane będące w pamięci mogą być 

przywoływane lub wykasowywane, można z nich również obliczyć wartość średnią przyciskając odpowiedni 

przycisk. 

 

 

System naświetlający / pomiarowy 
 

Dwie diody LED, dioda LED światła czerwonego (maksymalna długość fali: około 650 nm) i dioda LED światła 

podczerwonego (maksymalna długość fali: około 940 nm), dostarczają światło do systemu pomiarowego. 

Względna intensywność światła dostarczanego przez te diody LED jest pokazana na rysunku poniżej. 

 

System naświetlający 

Odbiornik 

Wzmacniacz 

Przetwornik A/D 

Mikroprocesor 

Wyświetlacz 

Przyciski 
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Rys.   Charakterystyki intensywności świecenia diod LED. 

 

 

Dwie diody LED są wbudowane w głowicę pomiarową (rysunek poniżej) i emitują światło sekwencyjnie, gdy 

głowica jest zamknięta. Światło z tych diod przechodzi przez okienko emitujące, badany liść w głowicy 

pomiarowej i dociera do okienka przechwytującego. Dalej trafia do odbiornika SPD (fotodioda silikonowa) i jest 

zamieniane na analogowy sygnał elektryczny. 

 

 
Rys.   System naświetlający / pomiarowy miernika SPAD-502Plus 

 

 

Obliczenia 
 

Obliczanie wartości SPAD jest przeprowadzane zgodnie z poniższą procedurą: 

 

1. Podczas kalibracji dwie diody LED emitują światło sekwencyjnie w czasie, gdy w szczelinie na próbki (w 

głowicy pomiarowej) nie ma żadnej próbki. Przechwycone światło jest zamieniane na sygnały elektryczne i 

obliczany jest stopień jego intensywności. 

 

2. Po włożeniu próbki do głowicy pomiarowej dwie diody LED ponownie emitują światło. Światło po 

przejściu przez liść trafia do odbiornika i jest zamieniane na sygnały elektryczne. Po tym obliczany jest 

stopień intensywności światła, które przeszło przez liść. 

 

3. Wartości otrzymane w punktach 1 i 2 są używane do obliczenia wartości SPAD, która odpowiada ilości 

chlorofilu znajdującego się w badanym liściu. 
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KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 
 

 Miernik SPAD-502Plus jest wodoodporny, jednakże nie zanurzaj go w wodzie i nie myj go wodą. Jeśli 

miernik zostanie zamoczony wytrzyj go do sucha po użyciu. 

 Nie narażaj miernika na mocne uderzenia i wstrząsy. 

 Nie ściskaj i nie uszkodź wyświetlacza LCD i głowicy pomiarowej. 

 Nie zostawiaj miernika w miejscach bezpośrednio narażonych na promienie słoneczne lub w pobliżu źródeł 

ciepła, takich jak: piece, mocne światło, itp. 

 Wyłączaj miernik (OFF), gdy nie jest on używany. 

 Po zabrudzeniu miernik może być wycierany miękką, czystą, suchą szmatką. Jeśli miernik jest bardzo 

zabrudzony można użyć mokrej szmatki, aby wytrzeć najbardziej zabrudzone miejsca, po czym należy 

miernik wytrzeć miękką, czystą i suchą szmatką. Nie pozwól aby powierzchnia miernika zetknęła się z 

alkoholem lub chemikaliami. 

 Nigdy nie próbuj rozmontowywać miernika. Jeśli miernik nie działa poprawnie skontaktuj się z dostawcą.  

 Miernik powinien być przechowywany w temperaturze – 20 do + 55oC. Nie przechowuj miernika w 

miejscach narażonych na wysokie temperatury lub wysoką wilgotność. Powinien on być przechowywany z 

czynnikiem osuszającym, takim jak żel krzemionkowy. Jeśli jest to możliwe miernik powinien być 

przechowywany we względnie stałej temperaturze. 

 Jeżeli miernik nie będzie pracował dłużej niż dwa tygodnie należy wyciągnąć z niego baterie. 
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SZCZEGÓŁY TECHNICZNE 
 

 Typ: Miernik ręczny do pomiaru zawartości chlorofilu 

 Badane próbki: Liście roślin  

 Zasada pomiaru: Różnica gęstości światła przy dwóch długościach fal 

 Powierzchnia pomiaru: 2 mm x 3 mm 

Maksymalna grubość próbki: 1,2 mm 

Głębokość wkładania próbki: Max. 12 mm; ogranicznik głębokości regulowany w zakresie 0 – 6 mm 

 Źródło światła: 2 diody LED (diody emitujące światło) 

 Odbiornik: 1 SPD (fotodioda silikonowa) 

 Wyświetlacz: Panel ciekłokrystaliczny pokazujący 4 cyfry mierzonej wartości 

(- 9.9 do 199.9) i 2 – cyfrowy numer danej zapisanej w pamięci 

 Pamięć: Możliwość zapamiętania do 30 danych 

 Kontrola: Włącznik zasilania: włączanie i wyłączanie zasilania (ON / OFF) 

  Przycisk AVERAGE: obliczanie wartości średniej z danych pamięci 

  Przycisk ALL DATA CLEAR: wymazuje wszystkie dane z pamięci 

  Przycisk DATA RECALL: przywołuje zapisane wcześniej dane 

  Przycisk 1 DATA DELETE: wymazuje aktualnie wyświetlaną wartość 

  Pomiary są dokonywane automatycznie po zamknięciu głowicy pomiarowej. 

 Zasilanie: 2 baterie – paluszki, 1,5 V; alkaliczno-manganowe 

 Żywotność baterii: Ponad 20000 pomiarów przy jednym zestawie baterii alkaliczno-manganowych 

Minimalne odstępy pomiędzy  

 pomiarami: Mniej niż 2 sekundy 

 Dokładność:  1 SPAD* (w temperaturze pokojowej, dla wartość SPAD* pomiędzy 0 i  

  50.0); 

  Wartości powyżej 50.0 mogą być mniej dokładne i spowodują pojawienie się  

  na ekranie znaku „*”;  

 Powtarzalność:  0.3 SPAD* (dla zmierzonych wartość SPAD* pomiędzy 0 i 50.0) 

 Odtwarzalność:  0.5 SPAD (dla zmierzonych wartość SPAD* pomiędzy 0 i 50.0) 

 Wahania temperatury: Mniej niż 0.04 SPAD* / oC 

 Dryf tempearurowy: 0 do 50oC (32 do 122oF), wilgotność względna poniżej 85% przy 35oC, bez  

  kondensacji 

Temperatura przechowywania: - 20 do + 55oC (- 4 do 131oF), wilgotność względna mniejsza niż 85% przy  

  temperaturze 35oC bez kondensacji 

 Inne: Brzęczek (pojedynczy sygnał – zakończenie pomiaru, seria sygnałów – błąd),  

  Funkcja wprowadzania wartości kompensacyjnych; 

 Wymiary (L x W x D): 164 x 78 x 49 mm 

 Waga: 200 g (bez baterii) 

 Standardowe akcesoria: Przesuwny ogranicznik głębokości; etui i pasek do przenoszenia; obudowa;  

  2 baterie; kontroler jakości odczytów 

 
* Wartości SPAD są wartościami zdefiniowanymi przez firmę MINOLTA, wskazują one względną ilość chlorofilu znajdującego się w liściach roślin. 

Firma zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedzenia. 
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OPCJA PRZYRZĄDU Z REJESTRATOREM DANYCH – SPAD 502PDL 
 

Ogólne informacje o funkcji rejestracji danych 
 

Wbudowany rejestrator danych jest unikalną funkcją miernika SPAD 502 w wersji PDL i pozwala na zapis w 

pamięci do 4096 pomiarów (lub 1488 pomiarów jeśli do miernika podłączony jest odbiornik GPS i zapisywane 

są również dane dotyczące pozycji GPS). Po zapisaniu danych w pamięci miernika można je sczytać do 

komputera za pomocą oprogramowania Field Scout. Sczytane dane są w formacie tekstowym ASCII i można je 

eksportować do programu mapującego lub dowolnego arkusza kalkulacyjnego w celu dokonania dalszych analiz. 

 

 

Identyfikowanie prawidłowego portu komunikacyjnego 
 

Prawidłowość podłączenia kabla RS232 do portu komunikacyjnego komputera (COM) można sprawdzić 

używając do tego celu zwykłego zszywki do papieru, wykonując następujące czynności: 

 

1. Odłącz kabel RS232 od chlorofilomierza. 

2. W główny oknie programu Field Scout kliknij przycisk Com Port, pojawi się okno wyboru portu 

komunikacyjnego. 

 

 
 

3. Wybierz odpowiedni port komunikacyjny (ten, który ma być sprawdzony) i kliknij przycisk Port Test. W 

oknie dialogowym Port Test kliknij przycisk Test Port Now. 
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4. Jeśli pojawi się komunikat „Connection OK” (jak na obrazku poniżej po lewej stronie), oznaczać to będzie, 

że do danego portu komunikacyjnego podłączone jest inne urządzenie, jak np. modem. Nie jest to więc port, 

do którego podłączony jest kabel RS232 miernika SPAD 502PDL. Jeśli pojawi się komunikat „No 

Connection” (jak na obrazku poniżej po prawej stronie), oznacza to, że może to być port, do którego 

podłączony jest kabel komunikacyjny chlorofilomierza i można przejść do dalszego etapu testów. 

 

 
 

5. Za pomocą zszywki do papieru zewrzyj końcówkę wtyczki stereo portu komunikacyjnego z metalową 

częścią znajdującą się pomiędzy dwoma czarnymi pierścieniami (jak na rysunku poniżej). Następnie 

ponownie kliknij przycisk Test Port Now. Jeśli teraz pojawi się komunikat „Connection OK", będzie to 

oznaczało, że wybrany port jest portem, do którego podłączono kabel komunikacyjny miernika. 
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Uwaga: Jeśli używany jest adapter USB-RS232 konieczne jest zainstalowanie odpowiednich sterowników. Po 

podłączeniu adaptera do portu USB utworzy on niezbędny port COM. 

 

 

Podłączenie zewnętrznego odbiornika GPS 
 

Zawsze po włączeniu miernik przeprowadza procedurę wyszukania sygnału GPS. Kiedy sygnał zostanie 

odnaleziony dioda sygnalizacyjna LED zasygnalizuje to trzema szybkimi błyśnięciami. Jeśli sygnał GPS 

zostanie odnaleziony do pliku danych zostaną dodane koordynaty GPS. Jeśli po włączeniu miernik nie znajdzie 

sygnału GPS nie powtórzy on już procedury wyszukiwania aż do czasu wyłączenia i ponownego włączenia. 

Przed rozpoczęciem pomiarów należy się upewnić, że miernik jest w trybie pomiarowym (patrz dalsza część 

niniejszej instrukcji). 

 

Przy pobieraniu danych GPS dioda sygnalizacyjna LED będzie wyłączona. Miernik ponownie będzie gotowy do 

wykonania pomiaru, gdy dioda LED się zaświeci w sposób ciągły. Jeśli sygnał GPS zostanie utracony dioda 

LED będzie krótko błyskała zanim miernik powróci do trybu pomiarowego. W takim wypadku należy sprawdzić 

stan baterii odbiornika GPS oraz poprawność połączenia z chlorofilomierzem. 

 

 

Ustawienia GPS 

 

Odbiornik GPS powinien być ustawiony na wejście / wyjście NMEA 0183. Odbiornik powinien być ustawiony 

następująco: 

 

Bity danych (Data bits): 8 

Liczba bitów na sekundę (Baud rate): 4800 bps 

Czas (Timing): 1 sekunda 

Bity stopu (Stop bits): 1 

Parzystość (Parity): Nie 

GGA data string  

 

Wskazówka: Jeśli Twój odbiornik GPS jest ustawiony prawidłowo i sprawdziłeś połączenie kablowe z 

chlorofilomierzem a dane GPS nadal nie są odbierane odznacz w ustawieniach miernika (za pomocą 

programu Field Scout) opcję wymagania korekcji różnicowej DGPS (patrz rozdział Ustawienia miernika 

SPAD 502PDL). 

 

 

Obsługa rejestratora danych   

 

Rejestrator danych ma możliwość pracy w dwóch trybach: Tryb Komunikacyjny oraz Tryb Pomiarowy. 

Odpowiedni tryb pracy sygnalizowany jest przez zieloną diodę LED znajdującą się w dolnej części miernika. 

Jeśli dioda ta miga oznacza to, że miernik jest w Trybie Komunikacyjnym. Jeśli dioda świeci się ciągle 

oznacza to, że miernik jest w Trybie Pomiarowym. 

 

 

Tryb Komunikacyjny 

 

Po włączeniu miernik będzie w Trybie Komunikacyjnym przez około 10 sekund. W tym czasie zielona dioda 

LED będzie błyskać. Tylko w tym czasie użytkownik ma możliwość połączenia się z rejestratorem danych w 

celu jego przekonfigurowania lub sczytania danych. Jeśli w czasie tych 10 sekund miernik uzyska połączenie z 

komputerem pozostanie on w Trybie Komunikacyjnym do czasu jego wyłączenia i ponownego włączenia. 

Ponowne włączenie i wyłączenie miernika pozwala przejść do Trybu pomiarowego (patrz poniżej). 

 

  

Tryb Pomiarowy 

 

Około 10 sekund po włączeniu miernika dioda LED zaczyna świecić stale – oznacza to, że miernik jest w 

Trybie Pomiarowym. Będąc w tym trybie użytkownik może skalibrować miernik i rozpocząć wykonywanie 

pomiarów. Po zakończeniu sesji pomiarowej a przed rozpoczęciem sczytywania pomiarów miernik należy 

wyłączyć i włączyć ponownie aby przejść w Tryb Komunikacyjny (patrz wyżej). Jeśli pomiary są 
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wykonywane w kilku miejscach i miernik jest wyłączany to należy pamiętać aby odczekać, aż miernik po 

włączeniu przejdzie ponownie w Tryb Pomiarowy przed ponownym rozpoczęciem pomiarów. 

Kalibracja 

 

Kalibracja miernika SPAD 502PDL odbywa się w taki sam sposób jak opisana we wcześniejszej części 

instrukcji kalibracja standardowego miernika SPAD 502Plus (bez rejestratora danych). 

 

 

Pliki danych   

 

 
Przykładowy plik danych pokazujący dane zebrane z i bez użycia odbiornika GPS. Uwaga: Sygnał GPS nie 

został znaleziony dla pomiarów zapisanych w rzędach od 11 do 15. 

 

Struktura pliku danych 

 

Dane są zapisywane w pliku tekstowym z elementami rozdzielanymi przecinkami. Plik taki można otworzyć w 

edytorze tekstu (np. Microsoft Word) lub w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel). Jeśli plik zostanie otwarty w 

arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku powyżej) dane można poddawać dalszej obróbce, zależnie od potrzeb 

użytkownika (obliczenia, wykresy, itp.). 

 

Pierwsze dwa rzędy pliku danych zawierają informacje o nazwie rejestratora i numerze seryjnym. Trzeci rząd 

zawiera informacje o typie danych GPS (1984 WGS). Czwarta linia zawiera opis poszczególnych kolumn z 

danymi. Dane są posegregowane w cztery kolumny: Długość geograficzna (Longitude) i Szerokość geograficzna 

(Latitude) – pola puste jeśli nie był podłączony odbiornik GPS, SPAD (wartości pomiarowe) oraz inne 

informacje (Other info). Ostatnie dwie kolumny zawierają zmierzoną wartość pomiarową i numer kolejnego 

pomiaru. 

 

Powiązanie przycisków miernika SPAD 502PDL z rejestratorem danych 

 

Sesja pomiaru i rejestracji danych rozpoczyna się po włączeniu miernika i kończy się jego wyłączeniem. 

Rozpoczęcie sesji rejestracji danych rozpoczyna się od komunikatu „Logger Started”.  Jeśli przy starcie miernika 

znaleziony został sygnał GPS w linii z komunikatem „Logger Started” pojawi się informacja o czasie. 
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Rejestrator danych zapisuje dwa typy informacji. Wartość pomiarową wysyłaną przez miernik SPAD po 

wykonaniu pomiaru oraz informację o pozycji GPS (jeśli odbiornik GPS został prawidłowo podłączony i 

skonfigurowany, jak to opisano wcześniej). Informacja o wartości pomiarowej zawiera tylko zmierzoną wartość 

SPAD oraz kolejny numer pomiaru w danej sesji pomiarowej. Wciśnięcie przycisku AVARAGE pozwalającego 

na uśrednienie danych nie powoduje przesłania wartości średniej do rejestratora danych (nie jest ona 

zapisywana). Wciśnięcie przycisku 1 DATA DELETE powoduje cofnięcie numeru pomiaru do poprzedniej 

wartości. Usunąć z pamięci podręcznej można tylko ostatnio zmierzoną wartość pomiarową. Przycisk 1 DATA 

DELETE nie powoduje wyczyszczenia niczego z pliku danych. Jednakże usunięta pozycja pomiarowa możne 

zostać zidentyfikowana poprzez znalezienie w pliku danych kolejnych danych z tym samym numerem pozycji 

(patrz linia 13 i 14 w przykładzie pliku danych powyżej). Wciśnięcie przycisku ALL DATA CLEAR powoduje 

po prostu ustawienie numeru kolejnego pomiaru na 1 – wciśnięcie tego przycisku nie powoduje wyczyszczenia 

żadnych wartości pomiarowych z pamięci rejestratora.  

 

 

Oprogramowanie Field Scout 
 

Typ miernika 

 

 
 

Oprogramowanie Field Scout służy do obsługi wszystkich mierników produkowanych przez firmę Spectrum 

Technologies, które są wyposażone we wbudowany rejestrator danych. Upewnij się, że w oknie dialogowym 

Select Meter Type (pojawi się po wciśnięciu przycisku Meter Type) wybrany został miernik typu SPAD. 

 

 

Połączenie z komputerem 

 

Aby połączyć miernik SPAD 502 PDL z komputerem należy szary kabel komunikacyjny podłączyć do portu 

RS232 miernika (wtyczka typu stereo) z jednej strony i do portu RS232 komputera z drugiej strony. Port RS232 

w mierniku SPAD jest ulokowany w jego dolnej części i zabezpieczony czarną zatyczką. Następnie należy 

uruchomić oprogramowanie Field Scout i włączyć miernik, żeby wprowadzić go w Tryb Komunikacyjny 

(opisany wcześniej). Aby połączyć się z miernikiem należy wybrać odpowiedni port komunikacyjny. Dla 

większości komputerów z wbudowanym portem szeregowym będzie to port oznaczony COM 1. Jeśli pojawią się 
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kłopoty z uzyskaniem połączenia z miernikiem należy spróbować wybrać inny numer portu COM lub 

przeprowadzić test portu, który opisano wcześniej.  

Port COM można wybrać w oknie dialogowym, które pojawi się po kliknięciu przycisku Com Port lub po 

wybraniu polecenia Select Com Port z menu File. 

 

 

Ustawienia miernika 

 

Po kliknięciu przycisku Meter Settings pojawi się okno dialogowe ustawień miernika (jak poniżej). 

 

 
  

W tym oknie można dokonać konfiguracji rejestratora danych. Wprowadzona nazwa miernika (Meter Name) 

będzie widoczna w pierwszej linii w sczytanym pliku danych. Jeśli zaznaczona zostanie pozycja znajdująca się 

poniżej pola nazwy miernika wtedy rejestrator będzie zapisywał dane GPS tylko wtedy, gdy odnaleziona 

zostanie poprawka DGPS. Jeśli poprawka DGPS nie zostanie odnaleziona w pamięci zapisane zostaną tylko 

wartości pomiarowe SPAD bez koordynatów GPS.  W ostatniej pozycji wpisuje się kod odpowiedniej strefy 

czasowej, w której wykonywane są pomiary. Kody stref czasowych można znaleźć w załączniku do niniejszej 

instrukcji. 

 

 

Sczytywanie danych  

 

Po kliknięciu przycisku Download na ekranie pojawi się okienko pokazujące postęp sczytywania danych z 

rejestratora. Po zakończeniu procesu pojawi się okno dialogowe pozwalające wybrać miejsce na dysku, gdzie 

dane mają być zapisane (Save Data As). W tym miejscu użytkownik może nadać odpowiednią nazwę 

zapisywanemu plikowi danych i wybrać folder, w którym dane mają być zapisane. Dane można zapisać w 

dowolnym miejscu na dysku twardym lub na pamięci przenośnej. 

Bezpośrednio po sczytaniu i zapisaniu danych program daje możliwość natychmiastowego przejrzenia danych 

(przycisk View File w oknie dialogowym poniżej). Dane są zapisane w pliku tekstowym z separatorami w 

formie przecinków i można je przeglądać w dowolnym edytorze tekstów lub arkuszu kalkulacyjnym.  
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Czyszczenie pamięci 

 

Po sczytaniu danych nie są one automatycznie usuwane z pamięci rejestratora. Dane można całkowicie 

wyczyścić z pamięci klikając przycisk Clear Memory w oknie głównym programu Field Scout. 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE MIERNIKA SPAD 502PDL  

 

Pojemność pamięci: 

- 1480 punktów pomiarowych z wartością SPAD oraz DGPS; 

- 4096 punktów pomiarowych z wartością SPAD (bez DGPS); 

 

Środowisko pracy: 

- Odporne na zmienne warunki atmosferyczne; 

 

Żywotność baterii: 

- 40 godzin rejestracji danych; 

 

Wymagania odnośnie oprogramowania: 

- Windows wersja 3.1 lub wyższa; 

- Program Field Scout (dostarczany wraz z miernikiem SPAD 502PDL); 

 

Pozostałe dane techniczne są takie same jak dla standardowego miernika SPAD 502Plus. 
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ZAŁĄCZNIK 1   STREFY CZASOWE 

 

 

Strefy czasowe Miasto 

 

 

 

0 Dublin, Lizbona, Londyn 

3 Rio de Janeiro, Montewideo 

4 Asuncion 

5 Atlanta, Indianopolis, Nowy Jork, Ottawa, Bogota, Montreal, Toronto 

6 Gwatemala City, Huston, Nowy Orlean, Chicago, Meksyk City, Winnipeg 

7 Phoenix, Denver, Edmonton 

8 San Francisco, Los Angeles, Vancouver 

9 Anchorage 

10 Honolulu 

11 Wellington 

13 Adelaide, Melbourne, Sydney 

14 Władywostok, Brisbane 

15 Seul, Tokio 

16 Pekin, Hong Kong, Manila, Singapur, Taipei 

17 Hanoi, Dżakarta, Vientiane 

18 Kalkuta, New Delhi 

19 Kabul, Islamabad 

20 Teheran, Abu Dhabi, Dubai 

21 Moskwa, Nairobi, Kampala 

22 Ankara, Ateny, Helsinki, Istambuł, Kair, Johannesburg, Harare 

23 Amsterdam, Barcelona, Berlin, Genewa, Paryż, Praga, Rzym, Bruksela, Madryt, 

Sztokholm, Warszawa, Lagos 


