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1 Wprowadzenie  
 
Chlorofilomierz CCM-300 jest modulowanym fluorymetrem wykorzystującym pomiar emisji fluorescencji 
chlorofilu przy długości fal 700 nm (światło czerwone) i 735 nm (daleka czerwień). Pomiar odbywa się za 
pomocą sondy światłowodowej. Długości fal dla źródła i detektora zostały wybrane na podstawie wieloletnich 
badań naukowych. 
Miernik CCM-300 jest lekkim, ręcznym przyrządem zasilanym wymiennymi bateriami,  z wbudowaną pamięcią 
pozwalającą na zapis niemalże nielimitowanej ilości danych. 
 
Miernik zasilany jest z dwóch baterii typu AA. Można użyć baterii alkalicznych lub akumulatorów NiMH. Wraz 
z przyrządem dostarczane są dwa zestawy akumulatorków NiMH wraz z ładowarką. Na jednym zestawie w 
pełni naładowanych akumulatorów przyrząd może pracować około 8 do 10 godzin. Na czas pracy przyrządu na 
jednym zestawie baterii wpływ ma stopień ich naładowania oraz temperatura w jakiej pracuje przyrząd. 
 
Chlorofilomierz posiada ekran dotykowy 320 x 480 pikseli. Większość funkcji można uruchomić z poziomu 
ekranu, używając dostarczonego w zestawie rysika. 
 
 
2. Zakres dostawy 
 
Standardowy zestaw CCM-300 zawiera następujące elementy: 
 

• Chlorofilomierz CCM-300 z zestawem zainstalowanych filtrów (źródło i detektor) 
• Kabel światłowodowy 
• Klips na próbkę 
• Kabel USB 
• Rysik do ekranu dotykowego 
• 4 akumulatorki AA typ NiMH 
• Ładowarka do akumulatorków NiMH 
• Płyta CD z instrukcją 

 
 
3. Przygotowanie miernika do pracy 
 
Przed rozpoczęciem pracy należy naładować akumulatory. Miernik zasilany jest dwoma akumulatorami lub 
bateriami alkalicznymi typu AA. Upewnij się, że baterie zostały zainstalowane zgodnie z polaryzacją pokazaną 
na zdjęciu poniżej: 
 

 
 

Sposób instalacji baterii 
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Kabel światłowodowy jest podłączany do 
konsoli kontrolnej za pomocą dwóch 
gwintowanych złączy. Podłączając kabel 
należy zachować szczególną ostrożność i nie 
dokręcać złączy zbyt mocno. Złącza powinny 
dać się wkręcić bez oporu i siedzieć pewnie w 
gniazdach. Jeśli są problemy z podłączeniem 
kabla do konsoli należy rozłączyć połączenie i 
spróbować ponownie. 
 
Jeśli pomiary wykonuje się na cienkich i 
płaskich powierzchniach (jak np. liście) 
można użyć specjalnego klipsa dostarczanego 
w zestawie z miernikiem. Końcówka 
światłowodu jest mocowana w klipsie za 
pomocą śrubki z nylonową końcówką.  
Końcówkę światłowodu można również 
używać bez klipsa, co ma szczególne 
znaczenie, gdy pomiary wykonywane są na 
obiektach o nieregularnych kształtach. 
 
 
 
 
 

 
Klips z zainstalowaną końcówką światłowodu 
 
 
4. Interfejs użytkownika 
 
Miernik CCM-300 posiada wbudowany panel (ekran) 
dotykowy pozwalający na kontrolę pracy przyrządu. Pola z 
zielonym obramowaniem zazwyczaj oznaczają zmienne 
kontrolne lub edytowalne. Zmienne widoczne na ekranie są 
zazwyczaj nieaktywne jeśli aktywne jest inne okno. 
Wyskakujące okienka zawierają pola pozwalające na zmianę 
parametrów i komunikaty ostrzegawcze. Ekran można 
obsługiwać używając palców lub dostarczonego w zestawie 
rysika. Rysik jest szczególnie przydatny jeśli na ekranie 
pojawi się klawiatura. Jeśli w górnym prawym rogu ekranu 
pojawi się zielony znak ‘?’ będzie to oznaczało, że dostępna 
jest pomoc, którą można aktywować uderzając ten znak. W 
polu pomocy wyświetlone zostaną informacje dotyczące 
aktualnie wyświetlanego okna. 
 
W polu pomocy dostępna jest opcja ‘PScrn’ pozwalająca 
wykonać zrzut ekranowy. Może to być bardzo pomocne przy 
diagnozowaniu problemów. Jeśli ta funkcja zostanie 
aktywowana na ekranie pojawi się pole pozwalające nazwać 
plik, w którym obraz ma zostać zapisany.  
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5. Okno główne  
 

 
Włącznik (Power) 

 
 
 
Aby włączyć miernik wciśnij przycisk Power. Pojawi się ekran 
pokazany po prawej stronie. Po wciśnięciu wybranej ikony 
użytkownik może przejść do wybranego menu. W dolnej części 
ekranu widoczna jest data i czas. 
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6. Opis procedury pomiarowej 
 
W toku wieloletnich badań wykazano silną zależność pomiędzy metodą pomiarową zastosowaną w mierniku 
CCM-300 a zawartością chlorofilu w zakresie od 41 mg/m2 do 675 mg/m2. Jest to przyrząd idealny do 
wykonywania pomiarów w tym właśnie zakresie. Bezpośredni odczyt w jednostkach bezwzględnych [mg/m2] 
uzyskuje się dzięki zastosowanemu w przyrządzie równaniu Gitelson’a lub używając stosunek fluorescencji 
chlorofilu w zakresie F735 / F700. 
 
Obecnie zawartość chlorofilu w tkankach roślinnych mierzona jest za pomocą metod chemicznych w 
laboratorium lub metodą niedestrukcujną opartą na pomiarze absorpcji światłą przy określonych długościach fal. 
Choć instrumenty oparte na metodzie absorpcyjnej zostały uznane i są stosowane przez lata na wielu gatunkach 
roślin, mają one swoje ograniczenia, które zostały opisane poniżej. 
 
Ograniczenia techniki absorpcyjnej stosowanej do pomiaru zawartości chlorofilu: 
 
• Badana próbka musi w całości pokryć okienko pomiarowe, co czasami jest niemożliwe, np. przy małych 

liściach i igłach. 
• Próbka musi być na tyle cienka aby transmitować światło przy długościach fal stosowanych do wykonania 

pomiaru. 
• Powierzchnia próbki musi być względnie płaska i jednolita. 
• Fluorescencja zmienna (efekt Kautsky’iego) wywoływana przez instrumenty stosujące pomiar absorpcji w 

paśmie światła czerwonego, ogranicza powtarzalność pomiarów w tych samych miejscach.  
• Wybór miejsca pomiaru, szczególnie na małych liściach, może powodować powstanie niedokładności 

spowodowane zmienną strukturą liścia. Nerwy i żyłki mogą powodować znaczną zmienność wyników na 
powierzchni liścia. 

• Pasmo pomiarowe stosowane w metodach absorpcyjnych zazwyczaj ogranicza korelację liniową z 
metodami chemicznymi określania zawartości chlorofilu do poziomu poniżej 300 mg/m2 (Gitelson 1999). 

 
Na skutek powyższych ograniczeń przyrządy oparte na technice absorpcyjnej nie mogą być stosowane do 
pomiaru zawartości chlorofilu w igłach, trawach darniowych, liściach typu Arabidopsis, mchach, roślinach typu 
CAM (np. Kaktus, Agawa), szypułkach i łodygach, porostach i algach. Dodatkowo utrudniony jest pomiar i 
uzyskanie dokładnych wyników na liściach małych, jak np. niedojrzały ryż czy pszenica. 
 
Mając to na uwadze firma OptiScience zdecydowała się podjąć pracę nad skonstruowaniem przyrządu, który 
eliminowałby powyższe ograniczenia. Efektem jest najnowszy produkt, miernik CCM-300 – poniżej opisano 
zastosowaną w tym przyrządzie technikę pomiarową opartą na pomiarze fluorescencji chlorofilu. 
 
Przy zastosowaniu tej technologii próbki chlorofilu absorbują niebieskie światło wzbudzające fluorescencję i 
emitują światło w postaci fluorescencji w wyższym zakresie spektralnym. Badania wykazały, że stosunek 
fluorescencji emitowanej w zakresie widmowym 735 nm i 700 nm, ma liniowy związek z zawartością chlorofilu 
w zakresie od 41 mg/m2 do 675 mg/m2. Ze względu na to, że metoda ta nie wiąże się z porównaniem 
przechodzenia światła przez próbkę przy dwóch różnych długościach fal, nie ma konieczności aby okienko 
pomiarowe było w całości pokryte badanym materiałem. Dodatkowo fluorescencja jest mierzona na tej samej 
stronie badanego materiału, na której aplikowane jest światło wzbudzające. Ze względu na te cechy metoda 
pomiarowa oparta na pomiarze fluorescencji chlorofilu może być stosowana do pomiaru zawartości chlorofilu w 
liściach / materiałach mniejszych niż wielkość okienka pomiarowego, jak np. ryż lub trawa darniowa, można 
również wykonywać pomiary na materiałach o nieregularnych kształtach, jak igły, oraz na obiektach 
objętościowych, jak kaktus, owoce oraz algi porastające skały. Innymi słowy konstrukcja miernika pozwala na 
wykonanie pomiarów na wszystkich typach materiałów opisanych powyżej, co jest problematyczne w 
przypadku tradycyjnych mierników opartych na metodzie absorpcyjnej.  
Firma OptiScience zdecydowała się oprzeć swój przyrząd na badaniach prowadzonych przez Gitelson A. A., 
Buschmann C., Lichtenhaler H . K. (1999) ze względu na wykazaną doskonałą zależność liniową w porównaniu 
z laboratoryjnymi testami chemicznymi w zakresie zawartości chlorofilu od 41 mg/m2 do 675 mg/m2. Zaletą jest 
tutaj fakt, że system taki pracuje bardzo dobrze w zakresie powyżej 200 mg/m2, co było wcześniej limitem dla 
tego typu przyrządów. Poprzez podniesienie niższego zakresu z zakresu widmowego absorbowanego przez 
chlorofil, czyli 680 nm lub 685 nm, do poziomu 700 nm, ilość światła fluorescencji, która jest ponownie 
absorbowana i emitowana jako fluorescencja chlorofilu została zminimalizowana, co znacznie zwiększyło 
użyteczny zakres pomiarowy przyrządu. 
 
Przyrząd został nazwany CCM-300 od angielskie nazwy – Chlorophyll Content Meter (CCM). Używa on 
światło wzbudzające fluorescencję ze szczytem na poziomie 460 nm. Fluorescencja jest mierzona jednocześnie 
przy dwóch zakresach widmowych emisji: 730 nm – 740 nm i 698 nm - 708 nm. 
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Miernik CCM-300 pozwala na prezentację danych na dwa sposoby: jednym jest stosunek fluorescencji F735 nm 
/ F700 nm raportowany przez Gitelson’a, drugim jest bezpośredni pomiar zawartości chlorofilu zgodnie z 
formułą Gitelson’a. Istnieje również możliwość modyfikacji formuły jeśli użytkownik chciałby wykonywać 
badania na nietypowych gatunkach roślin, które nie pasują do formuły Gitelson’a.  
 
Przyrząd pozwala na wykonanie pomiarów pojedynczych, uśrednianie pomiarów w ilości od 2 do 30, 
uśrednianie z usuwaniem 2 wartości odstających i odczyt mediany. 
 
 
7. Ograniczenia metody opartej na pomiarze fluorescencji chlorofilu   
 
 Jak w każdej metodzie pomiarowej dobrze jest znać ograniczenia, jakie ma stosowana technika pomiarowa, co 
szczegółowo opisane jest w publikacji Gitelson’a (1999). Do pewnego stopnia opisane jest to również w 
publikacji „Variability and application of the chlorophyll fluorescence emission ratio red / far-red of leaves”, 
Buschmann (2007). Wydawnictwo “Photosynthesis Res.” (2007) opisuje ograniczenia różnych technik opartych 
na pomiarze fluorescencji chlorofilu. 
 
Wszystkie badania wykazały, że najlepszym stosunkiem, proporcjonalnym liniowo do zawartości chlorofilu, jest 
fluorescencja chlorofilu w zakresie 735 nm i 700 nm do 710 nm, F735/F700 (współczynnik determinacji r2 
lepszy niż 0,95) i dlatego ten stosunek może być używany do precyzyjnego pomiaru zawartości chlorofilu w 
roślinach. 
 
Buschmann (2007) doszedł do następujących wniosków: 
 
„A zatem stosunek fluorescencji chlorofilu w paśmie światła czerwonego / dalekiej czerwieni jest idealnym 
narzędziem do wykrywania zmian zawartości chlorofilu w tkankach roślin, do monitorowania zmian w 
zawartości chlorofilu i intensywności fotosyntezy spowodowanych zmianami warunków środowiskowych, 
wystąpieniem czynników stresowych i do wykrywania odporności na stres, niedoboru minerałów, chorób i 
innych czynników. Metoda ta może być stosowana do nieniszczących badań roślin lądowych pod kątem badań 
środowiskowych jak i w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.” 
 
 
8. Zmienne wpływające na pomiar:  
 
8.1 Zależność emisji fluorescencji od zawartości chlorofilu: 
 
Przy wzroście zawartości chlorofilu wzrasta lekko emisja fluorescencji dalekiej czerwieni przy F735 nm a 
następnie lekko spada. Fluorescencja przy krótszym świetle czerwonym F700 nm wzrasta a następnie spada 
dramatycznie. Stosunek wartości dwóch wymienionych wyżej rodzajów fluorescencji jest wysoce i liniowo 
skorelowany z zawartością chlorofilu w zakresie od 41 mg / m2 do 675 mg / m2, ze współczynnikiem 
determinacji r2 = 0,95 lub wyższym. Gitelson przetestował różnego rodzaju gatunki roślin, włączając w to buk, 
wiąz, dzika winorośl. Z drugiej strony korelacja technik opartych na absorpcji światłą spada przy zawartości 
chlorofilu powyżej 300 mg / m2.  
Publikacja Gitelson’a (1999) porównuje rezultaty uzyskane przy użyciu różnych długości fal dla impulsu 
wzbudzającego fluorescencję i różnych długości fal dla pomiaru fluorescencji chlorofilu. Po stronie wzbudzania 
fluorescencji dobre rezultaty uzyskano dla różnych długości fal; jednakże po stronie pomiaru fluorescencji 
chlorofilu najlepsze rezultaty uzyskano stosując stosunek F700 nm (700 nm – 710 nm) / F735 nm. Wzbudzanie 
przy świetle niebieskim prowadzi do niewielkiej tylko penetracji liścia i re-absorpcji światła emitowanego  w 
postaci fluorescencji, co z kolei prowadzi do powstania dodatkowej fluorescencji, nie jest to jednak dużym 
problemem. W mierniku CCM-300 do wzbudzania fluorescencji zastosowano diodę 460 nm z pasmem 
przepustowości 15 nm. Według Bushmann’a (2007) przy wzbudzaniu światłem niebieskim fluorescencja 
pochodzi z warstwy mezofilowej. Poprzez podniesienie pomiaru fluorescencji w zakresie światła czerwonego 
powyżej szczytowej fluorescencji (ok. 685 nm) Gitelson (1999) wykazał rozszerzenie zakresu pomiarowego 
przy korelacji liniowej z zawartością chlorofilu. 
 
8.2 Efekt Kautski’ego   
 
W przeciwieństwie do miernika CCM-300 stosującego stosunek fluorescencji F735 / F700 i używającego 
światła modulowanego o bardzo małej intensywności do wykonania pomiaru, inne mierniki wykazują 
występowanie efektu Kautski’ego. Oprócz modulowanego światła o bardzo niskiej intensywności dodatkowo 
uśrednianie wyników przez okres pięciu sekund pomaga zminimalizować efekt Kautski’ego. W efekcie efekt 
Kautski’ego jest pomijalny w mierniku CCM-300. 
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8.3 Ponowna absorpcja emitowanej fluorescencji chlorofilu przez chlorofil w li ściach: 
 
Wyemitowana fluorescencja chlorofilu może zostać ponownie zaabsorbowana przez chlorofil i dodatkowo 
wyemitowana w postaci fluorescencji. Dzięki zastosowaniu w mierniku CCM-300 stosunku pomiarowego 
fluorescencji w paśmie F735 nm / F700 nm to źródło błędu jest bardzo niewielkie i pomijalne.  
 
8.4 Temperatura:  
 
Wpływ temperatury ma związek z przejściem stanu oraz fluorescencją pochodzącą od PSI. Oznacza to, że przy 
pomiarze zawartości chlorofilu powinno się brać pod uwagę wpływ zmian temperatury. 
Używając miernika CCM-300 do pomiaru na igłach sosny zmierzony stosunek przy 20oC wynosił 1,72 a przy 3 
oC spadał do 1,68 (dane nie są prezentowane). 
 
 
8.5 Siła emisji sygnału fluorescencji:  
 
Udowodnione zostało, że na wyniki pomiarów wpływ ma siła sygnału fluorescencji. W mierniku CCM-300, w 
dolnej części ekranu, widoczny jest kolorowy wskaźnik określający siłę sygnału fluorescencji. Jeśli pasek jest w 
zakresie zielonym, pomiar może być wykonany w sposób prawidłowy. Jeśli pasek jest w zakresie żółtym, 
oznacza to że siła sygnału fluorescencji jest zbyt niska. Wzmocnienie w mierniku (gain) należy tak ustawić, aby 
niebieski pasek wskaźnikowy był w polu zielonym – ustawienie wzmocnienia wykonuje się uderzając w pole 
signal gain (palcem lub rysikiem). Wzmocnienie zmienia się w zakresie od 1 do 5, przy czym 5 jest 
największym wzmocnieniem. Najlepsze rezultaty otrzymuje się jeśli pasek wskaźnikowy siły sygnału 
fluorescencji jest w połowie zakresu oznaczonego kolorem zielonym. Miernik CCM-300 jest dostatecznie czuły 
aby wykonać pomiar na igłach sosny w każdych warunkach wykonując pojedynczy pomiar. Jeśli wykonujemy 
pomiary na próbkach o bardzo niskiej sile sygnału fluorescencji wtedy wskazane może być wykonanie kilku 
pomiarów na jednej próbce i wykonanie uśrednienia aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki. Przy 
wzmocnieniu w zakresie 1 – 2 sygnał fluorescencji jest uśredniany przez 2,5 sekundy przed pokazaniem 
wyników pomiarów. Przy wzmocnieniu na poziomie 3 – 4 sygnał jest uśredniany przez 5 sekund a przy 
wzmocnieniu równym 5 uśrednianie odbywa się przez 10 sekund.  
 
 
 
 

 
 
 

Wykres zmian siły emisji sygnału fluorescencji 

Na każdej próbce wykonano 30 pomiarów na tym samym miejscu 
 

 
Wykres pokazuje, że miernik CCM-300 jest dostatecznie czuły aby uzyskać wiarygodne wyniki na pojedynczej 
igle sosny wykonując tylko jeden pomiar. Tutaj zmierzona wartość to 0,79 ±0,01. 

Sygnał w zakresie zielonym              Sygnał na granicy zakresu zielonego i żółtego 



INSTRUKCJA ODSŁUGI - CHLOROFILOMIERZ CCM 300 

 
GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 

Tel/fax: 91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 
NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 

Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 
 

9

8.6 Zmiana stanu: 
 
Zmiana stanu: „... zmiana stanu jest ważnym mechanizmem organizmów, w których zachodzi proces 
fotosyntezy, który pomaga wykorzystać każdy foton. Zmiana stanu jest mechanizmem przetrwania roślin przy 
niskim naświetleniu, proces zajmuje do dwudziestu minut (Ruban, Johnson 2009). 
 
Przy pomiarach na liściach naświetlonych i zacienionych na zewnątrz oraz na roślinach rosnących w 
pomieszczeniach przy niskim naświetleniu stosunek fluorescencji w mierniku CCM-300 nie zmienia się 
znacznie w czasie (15 do 20 minut) potrzebnym na zmianę stanu dla większości roślin, co pokazano na 
poprzednim wykresie. Wykazano jednak, że dla roślin rosnących wewnątrz, przy niskim stanie naświetlenia, 
stosunek fluorescencji F735 / F700 zaczyna wzrastać po około 3 minutach i wzrost kontynuowany jest do około 
20 minut. Uważa się, że jest to rezultat zmiany stanu. 
 
Z tego powodu zaleca się wszystkie pomiary zakończyć w czasie do trzech minut, nawet jeśli wykonywana jest 
seria pomiarów na jednej próbce, które są później uśredniane. Jeśli wymagane są dłuższe okresy pomiarów, 
zaleca się aby pomiary wykonać przez okres dłuższy niż 20 minut, żeby wychwycić możliwe zmiany. 
 
Więcej informacji na temat zmian stanu i wpływu na pomiar można znaleźć w dedykowanej nocie aplikacyjnej 
dostępnej u producenta miernika (OptiSciences). 
 
 
9. Pomiar miernikiem CCM-300 z klipsem na liść   
 

 
 
Miernik CCM-300 można użyć z dostarczonym w zestawie klipsem, który zakładany jest na liść lub inny 
materiał, który na to pozwala. Ze względu na konstrukcje i technikę pomiarową system można również używać 
bez specjalnego klipsa, co pozwala wykonać pomiar na obiektach o nieregularnej i objętościowej strukturze, jak 
na przykład algi porastające skały, kaktusy, owoce, mech, itp. 
 
 
10. Referencje: 
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11. Tryby pomiarowe miernika CCM-300 
 
11.1 Tryb ustawień (Setup) 
 
Po złożeniu przyrządu należy wejść w menu ustawień Setup aby ustawić datę i czas. Aby ustawić datę i czas 
należy przyciskać palcem lub rysikiem odpowiednio przyciski + lub -. 
 
Funkcja automatycznego wyłączenie (Auto-Off Time) ustawiona jest domyślnie na 20 minut. Jest to funkcja 
pozwalająca oszczędzić baterie jeśli przyrząd jest w stanie bezczynności (brak aktywności użytkownika) przez 
czas określony w tej funkcji. Czas automatycznego wyłączenia można ustawić dowolnie w zakresie od 5 do 20 
minut. 
 
Ikona głośnika pozwala na włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego – odpowiednie zmiany wykonuje się 
poprzez stuknięcie tej ikony. 
 
Wybranie opcji Calibrate Screen pozwala na wykonanie kalibracji panelu dotykowego. Ekran jest 
kalibrowany przez producenta. Ponowną kalibracj ę należy wykonać tylko wtedy, jeśli wciśnięcie 
wybranej funkcji nie powoduje jej aktywacji.  Jest to najbardziej prawdopodobne przy wprowadzaniu nazw 
plików za pomocą klawiatury dotykowej. Jeśli wciśnięcie wybranego znaku powoduje pojawienie się innego, 
sąsiadującego znaku, wtedy należy wykonać kalibrację ekranu. Przy normalnym użytkowaniu przyrządu taka 
sytuacja nie powinna mieć miejsca. 
 
Zmiany w tym menu są automatycznie zapamiętywane. 
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11.2 Tryb pomiarowy 
 

 
 
Menu pomiarowe (Test & Cal) służy do wykonania pomiarów. Przed rozpoczęciem pomiarów należy przejść do 
menu ustawień (Setup) i ustawić odpowiednio datę i czas. 
 
W menu pomiarowym należy ustawić kilka parametrów przed rozpoczęciem pomiarów. 
 
Najpierw należy wybrać lub stworzyć plik, do którego zapisywane będą dane pomiarowe: 
 
1. Nazwa pliku jest widoczna w polu Save Name. Aby zmienić nazwę należy uderzyć rysikiem w to pole. Na 

ekranie pojawi się okno dialogowe pozwalające wybrać jedną z trzech dostępnych opcji: Create (aby 
stworzyć nowy plik), Cancel (aby wyjść nie wprowadzając zmian) i Open (aby dodać kolejne dane do 
istniejącego pliku). Nazwa pliku może składać się z 1 do 8 znaków. Wraz z wybraną nazwą używane jest 
domyślne rozszerzenie .CSV (wartości rozdzielone przecinkami). Wprowadzona nazwa będzie domyślną 
nazwą, aż do czasu gdy użytkownik dokona zmiany. 

 
2. Kolejnym krokiem jest ustawienie parametrów uśredniania. Można to zrobić uderzając rysikiem w pole 

Averaging. Na ekranie pojawi się nowe pole ze strzałkami góra i dół oraz opisem. Aby przejść przez 
dostępne opcje należy uderzać rysikiem lub palcem w strzałki. Dostępne są następujące opcje: off (pomiar 
jednopunktowy), Tot Ave (uśrednianie wartości dla ilości pomiarów określonych przez użytkownika: od 
dwóch do trzydziestu. Ilość pomiarów wymaganych do uśrednienia można zmienić w polu znajdującym się 
pod polem Averaging), Std Dev (metoda uśredniania określonej przez użytkownika ilości pomiarów z 
funkcją odrzucania pomiarów wybiegających nadmiernie poza określoną wartość odchyłki standardowej. 
Ta opcja pozwala na uśrednienie od 5 do 30 pomiarów – ilość jest określana przez użytkownika), Mediana 
(w tej opcji można wybrać ilość pomiarów od 2 do 30 i po zakończeniu serii pomiarowej prezentowana jest 
mediana dla zmierzonych wartości.  
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3. Wyreguluj wzmocnienie sygnału wciskając opis Signal Gain: znajdujący się nad polem wykresu 
wskazującym siłę sygnału. Aby wykonać pomiar wykres obrazujący sygnał musi być w polu żółtym lub 
zielonym. Uderzając w opis Signal Gain: można zmienić wzmocnienie w skali od 1 do 5. Najpierw należy 
umieścić badaną próbkę przed głowicą pomiarową kabla światłowodowego i obserwować wykres siły 
sygnału. W miarę możliwości wzmocnienie sygnału należy tak wyregulować, aby niebieski pasek wykresu 
znajdował się jak najbliżej środkowej części zielonego pola wykresu. Większość typowych liści można 
mierzyć przy wzmocnieniu na poziomie 1 lub 2. Próbki w rodzaju igieł sosny mogą wymagać wzmocnienia 
na poziomie 3 lub wyżej. Próbki generujące słabszy sygnał można badać jeśli wykres siły sygnału będzie w 
zakresie dolnego pola zielonego lub w polu żółtym. Przy wyższych poziomach wzmocnienia sygnału 
wzrasta zakłócenie elektroniczne. Aby wyeliminować zakłócenia elektroniczne przy wzmocnieniu sygnału 
na poziomie 1 –2 wartości są mierzone i uśredniane przez okres 2,5 s, przy wzmocnieniu na poziomie 3 – 4 
okres uśredniania wzrasta do 5 s, a dla wzmocnienia na poziomie 5 uśrednianie odbywa się przez okres 10 
sekund. Mniejsza zmienność pomiarów występuje jeśli wykres siły sygnału znajduje się w zielonym polu. 
Aby otrzymać dokładne pomiary, gdy wykres siły sygnału znajduje się w polu żółtym, konieczne może być 
wykonanie kilku pomiarów i ich uśrednienie. 

 

 
  
Dla większości typowych zastosowań przyrząd jest teraz gotowy do pracy. 
 
Inną opcją jest zmiana standardowego równania Gitelson’a pozwalającego na bezpośrednie obliczenie 
zawartości chlorofilu. Równanie standardowe odpowiednie jest m. in. dla wiązu, buku czy dzikiego wina. Opcja 
zmiany równania dostarcza maksymalnej elastyczności w przypadku, jeśli użytkownik chciałby zmienić 
równanie aby uzyskać lepsze wyniki dla innych gatunków roślin. Równanie można zmienić uderzając w okienko 
Chl+CFRx. 
 
Standardowe równanie Gitelson’a jest następujące: Chlorofil w mg/m2 = 634*F735/F700+391 (Gitleson, 1999). 
Więcej informacji można znaleźć w literaturze. 
  
Teraz można rozpocząć pomiary! 
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11.2.1 Pomiary z klipsem na liść: 
 

 
 
Umieść głowicę pomiarową całkowicie w otworze w klipsie na liść i zamocuj ją za pomocą śruby 
heksagonalnej.  
 
Umieść badaną próbkę w klipsie tak aby znajdowała się bezpośrednio pod środkową częścią głowicy 
pomiarowej. Końcówka głowicy pomiarowej nie musi być całkowicie pokryta przez badany materiał! 
 

 
  
Bardzo przydatne informacje w trakcie pomiaru dostarcza okienko wskazujące siłę sygnału fluorescencji 
znajdujące się w lewym dolnym rogu na wyświetlaczu. Choć nie pokazuje ono bezpośrednio zawartości 
chlorofilu w badanej próbce wskazuje ono jednak sile sygnału fluorescencji. Jeśli niebieski pasek wskaźnikowy 
znajduje się w zakresie zielonym wtedy przyrząd jest gotowy do wykonania pomiaru i prawdopodobnie 
wystarczy jeden pomiar aby uzyskać dobrej jakości wynik. Jeśli niebieski pasek wskaźnikowy jest w żółtym 
zakresie wtedy wskazane jest wykonanie kilku pomiarów na badanej próbce i ich uśrednienie, żeby uzyskać 
najbardziej dokładny pomiar. Jeśli niebieski pasek wskaźnikowy jest w polu czerwonym wtedy miernik nie 
pozwoli wykonać pomiaru. Uderzając w opis Signal Gain: można zmienić wzmocnienie sygnału w zakresie od 
1 do 5. Wzmocnienie należy tak wyregulować aby niebieski pasek wskaźnikowy siły sygnału znajdował się jak 
najbliżej połowy pola zielonego. Dla większości typów roślin pojedynczy pomiar jest wystarczający aby uzyskać 
dobrej jakości wynik. Uderz palcem lub rysikiem w pole Measure aby zainicjować pomiar.  
 

 
 
Jeśli wzmocnienie sygnału jest ustawione na 1 lub 2 wtedy pomiar trwa około 2,5 sekundy. Przy ustawieniu 
wzmocnienia sygnału na 3 lub 4 czas pomiaru wzrasta do około 5 sekund, a dla ustawienia wzmocnienia na 
poziomie 5 pomiar będzie trwał około 10 sekund. 
Po wykonaniu pomiaru na wyświetlaczu pokazywana jest informacja o stosunku fluorescencji F735/F700 (CFR) i 
wynik pomiaru zawartości chlorofilu w mg/m2 wraz z numerem pomiaru i informacją o pomiarach pozostałych 
do wykonania przed uśrednieniem i uzyskaniem końcowego wyniku (jeśli wybrana została opcja uśredniania).  
CFR: jest stosunkiem emisji fluorescencji przy długościach fal 735 nm / 700 nm.  
Chl: jest bezpośrednim wynikiem pomiaru zawartości chlorofilu w mg/m2 na podstawie równania Gitelson’a. 
Pts Lft: jest liczbą wskazującą ilość pomiarów jaką należy jeszcze wykonać zanim miernik wykona uśrednienie. 
W dużym, żółtym polu znajduje się informacja o pomiarach już wykonanych, które będą brane pod uwagę przy 
wykonaniu uśrednienia – jeśli opcja uśredniania została wcześniej wybrana. Jeśli uśrednianie wykonywane jest 
na podstawie większej ilości pomiarów użytkownik może przejść przez poszczególne, już wykonane pomiary, 
używając do tego palca lub rysika.  
Ostatnio wykonany pomiar można wymazać uderzając w pole Delete. 
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11.2.2 Pomiary bez klipsa na liść: 
 

 
 
Jeśli nie jest używany klips na liście należy zwrócić uwagę, aby głowica pomiarowa była trzymana stabilnie i w 
miarę możliwości prostopadle w stosunku do badanej próbki, co zapewni dobrą powtarzalność pomiarów. Aby 
uzyskać powtarzalne pomiary zalecane jest również utrzymanie bezpośredniego kontaktu z badaną próbką w 
trakcie pomiaru. Warunki wykonywania pomiarów, czy są one wykonywane na świetle czy po adaptacji próbki 
w ciemności, w większości przypadków nie mają znaczenia dla jakości wykonywanych pomiarów. Wyjątki 
zostały opisane w rozdziale dotyczącym zmiany stanu.  
 
Uwaga: jak to opisano wcześniej, pasek wskazujący siłę sygnału pomaga podjąć decyzję o ilości pomiarów jakie 
należy wykonać i uśrednić aby uzyskać najbardziej dokładne pomiary: 
 

 
 
Pole wskazujące siłę sygnału jest bardzo przydatne. Choć nie informuje on bezpośrednio o zawartości chlorofilu 
w badanej próbce daje on niezbędną wiedzę o sile sygnału pomiarowego. Jeśli niebieski pasek jest w polu 
oznaczonym kolorem zielonym oznacza to, że wystarczy prawdopodobnie wykonać jeden pomiar aby uzyskać 
dobrej jakości wynik. Jeśli niebieski pasek jest w polu żółtym wtedy zalecane jest wykonanie kilku pomiarów w 
trybie uśredniania aby uzyskać dobry wynik. Jeśli niebieski pasek jest w dolnej części pola żółtego wtedy 
zalecane jest wykonanie i uśrednienie większej ilości pomiarów. W polu czerwonym przyrząd nie pozwala na 
wykonanie pomiaru. Wzmocnienie sygnału można zwiększyć w zakresie od 1 do 5 uderzając w komunikat 
Signal Gain:. Siłę wzmocnienia sygnału należy regulować tak, aby niebieski pasek wskaźnikowy znajdował się 
w miarę możliwości w środkowej części pola zielonego. Więcej informacji na temat siły sygnału można znaleźć 
w jednym z wcześniejszych rozdziałów (Rozdział 8.5 Siła emisji sygnału fluorescencji). Po wyregulowaniu 
wzmocnienia sygnału należy uderzyć przycisk Measure aby wykonać pomiar. 
 
Jeśli wzmocnienie sygnału jest ustawione na 1 lub 2 wtedy pomiar trwa około 2,5 sekundy. Przy ustawieniu 
wzmocnienia sygnału na 3 lub 4 czas pomiaru wzrasta do około 5 sekund, a dla ustawienia wzmocnienia na 
poziomie 5 pomiar będzie trwał około 10 sekund. 
Po wykonaniu pomiaru na wyświetlaczu pokazywana jest informacja o stosunku fluorescencji F735/F700 (CFR) i 
wynik pomiaru zawartości chlorofilu w mg/m2 wraz z numerem pomiaru i informacją o pomiarach pozostałych 
do wykonania przed uśrednieniem i uzyskaniem końcowego wyniku (jeśli wybrana została opcja uśredniania).  
CFR: jest stosunkiem emisji fluorescencji przy długościach fal 735 nm / 700 nm.  
Chl: jest bezpośrednim wynikiem pomiaru zawartości chlorofilu w mg/m2 na podstawie równania Gitelson’a. 
Pts Lft: jest liczbą wskazującą ilość pomiarów jaką należy jeszcze wykonać zanim miernik wykona uśrednienie. 
W dużym, żółtym polu znajduje się informacja o pomiarach już wykonanych, które będą brane pod uwagę przy 
wykonaniu uśrednienia – jeśli opcja uśredniania została wcześniej wybrana. Jeśli uśrednianie wykonywane jest 
na podstawie większej ilości pomiarów użytkownik może przejść przez poszczególne, już wykonane pomiary, 
używając do tego palca lub rysika.  
Ostatnio wykonany pomiar można wymazać uderzając w pole Delete. 
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11.3 Komponenty stosunku emitowanej fluorescencji 
 
W większości przypadków informacje prezentowane w menu pomiarowym ‘Test Screen’ są w zupełności 
wystarczające. Istnieje jednak możliwość podejrzenia indywidualnych składników stosunku emitowanej 
fluorescencji lub zobaczenie wykresu siły sygnału – w tym celu należy przejść do trybu Diagnostics.  
W górnej części okna prezentowane są odczyty pomiaru fluorescencji oraz stosunek dla F700 i F735. 
 
W środkowej części okna widoczny jest wykres siły sygnału w trakcie pomiaru. Widoczne niewielkie ‘piki’ 
powstają ze względu na zakłócenia elektroniczne. Aby wykonać pomiar przyrząd integruje sygnał przez okres 
2,5 sekundy dla ustawienia wzmocnienia na poziomie 1 lub 2, przez 5 sekund dla ustawienia wzmocnienia 2 lub 
3 i przez 10 sekund dla ustawienia wzmocnienia na poziomie 5.  
 
Wartości emisji dla F700 i F735 są również zapisywane w pliku danych, który można przetransferować do 
komputera. Więcej informacji na temat zawartości pliku danych można znaleźć w rozdziale 12 (Zarządzanie 
danymi).  
 
Więcej informacji na temat menu Diagnostics można znaleźć jednym z kolejnych rozdziałów. 
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12. Zarządzanie danymi (File Utilities) 
 

 
 
 
12.1 Czyszczenie pliku z poziomu menu miernika 
 
Z poziomu tego menu (File Utilities) można wyczyścić dane z 
pamięci lub je przejrzeć. Dane można również przenosić 
pomiędzy różnymi miernikami oraz transferować je do 
komputera. Jeśli miernik CCM-300 podłączymy do komputera 
za pomocą kabla USB pojawi się on jako dodatkowy dysk 
przenośny (podobnie jak np. zewnętrzne karty pamięci). 
Będąc w manu zarządzania danymi i wybierając opcję Erase a 
File (Usuwanie pliku) przejdziemy do okna z wylistowanymi 
plikami zapisanymi w pamięci. Jeśli w danej lokalizacji 
istnieje większa ilość danych można poruszać się pomiędzy 
nimi i podświetlać poszczególne pliki używając przycisków – 
strzałek góra / dół. Po uderzeniu w wybraną nazwę pliku 
spowodujemy, że na wyświetlaczu pojawi się dodatkowe 
okienko, na którym widoczne będzie pytanie o potwierdzenie 
chęci usunięcia pliku. Po potwierdzeniu usunięcia danych nie 
będzie już możliwości ich odzyskania. 
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12.2 Przeglądanie danych z poziomu menu miernika 
 
Po wybraniu opcji View a File na wyświetlaczu pojawi się 
lista plików zapisanych w urządzeniu.  
 
Uderz nazwę pliku, którym jesteś zainteresowany lub przejdź 
przez poszczególne pliki za pomocą przycisków – strzałek 
widocznych po prawej stronie wyświetlacza. Po wybraniu 
pliku na wyświetlaczu pojawią się zapisane w nim dane 
pomiarowe. Szczegółową analizę danych najlepiej jest 
przeprowadzać na komputerze po ich skopiowaniu. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 Transfer danych do komputera 
 
Po podłączeniu do komputera za pomocą kabla USB miernik CCM-300 zachowuje się podobnie jak zwykła 
pamięć przenośna.  
 
1. Połącz miernik CCM-300 z komputerem za pomocą dostarczonego w zestawie kabla USB. 
 
2. Uderz w ikonę File Utilities na ekranie dotykowym miernika. Wykryje on połączenie z komputerem a na 

ekranie pojawi się okno trybu zdalnego dostępu. Aby przetransferować dane do komputera nie są 
wymagane żadne dodatkowe sterowniki. Pliki można kopiować i zapisywać w pamięci miernika CCM-300 
podobnie jak w przypadku zwykłych pamięci przenośnych. 

 

 
Podłącz kabel USB do komputera             Wybierz File Utilities         Pojawi się okno zdalnego dostępu 
 
Uwaga: Nigdy nie odłączaj miernika CCM-300 od komputera przed wybraniem opcji bezpiecznego usuwania 
sprzętu z poziomu komputera lub alternatywnie przed wybraniem polecenia Exit z poziomu ekranu miernika. 
Nieprawidłowe odłączenie miernika od komputera może skutkować utratą danych oraz uszkodzeniem systemu 
plików miernika CCM-300. 
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Aby bezpiecznie odłączyć przyrząd od komputera z 
poziomu eksplorator plików systemu Windows należy 
kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę miernika 
CCM-300 i wybrać polecenie bezpiecznego usuwania 
sprzętu (np. Wysuń w systemie Windows 7). Miernik wyda 
charakterystyczny sygnał dźwiękowy (‘bip’) a na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat Disconnect is 
successful. Unplug the USB cable to continue. (Proces 
rozłączania zakończony. Odłącz kabel USB aby 
kontynuować.). Aby kontynuować pracę z miernikiem 
należy teraz odłączyć kabel USB od miernika CCM-300. Na 
ekranie miernika pojawi się okno trybu zarządzania danymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 Format danych 
 
Dane zapisywane są w formacie CSV (kolumny rozdzielone przecinkami) dzięki czemu można je łatwo 
importować do większości popularnych arkuszy kalkulacyjnych. Każdy plik zawiera nagłówki opisujące 
zawartość poszczególnych kolumn. Poniższa tabela pokazuje przykładowe dane importowane do arkusza Excel. 
 
Przykładowe dane testowe: 
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13. Menu diagnostyczne (Diagnostics) 
 
W tym menu pokazane są wartości operacyjne systemu pomiarowego. Te wartości mogą być przydatne przy 
sprawdzaniu prawidłowości funkcjonowania systemu. W razie problemów te wartości mogą zostać przekazane 
do serwisu i być pomocne w diagnostyce przyczyn powstawania problemów. 
 

 
 
W górnej ramce widoczne są bieżące wartości systemowe, włączając w to niezależne wartości F700 i F735 wraz 
z wartością stosunku F700 / F735. Pomiar sygnału (Sig:) jest wartością wykrytej intensywności fluorescencji. 
Wartość Batt: informuje o stanie naładowania akumulatorów. Jeśli zainstalowane są akumulatory NiMH 
wartością dolną wskazującą o prawie rozładowanych akumulatorach jest 2,20 V. Przed rozpoczęciem nowej sesji 
pomiarowej należy zainstalować w pełni naładowany zestaw akumulatorów. Dla baterii alkalicznych dolną 
wartością graniczną jest 2,5 V.  
Ramka w środkowej części ekranu zawiera wstępnie przetworzone wartości sygnału (dane surowe) i wykres 
wartości sygnału za okres powyżej 1 minuty. Te informacje są użyteczne przy weryfikacji prawidłowości pracy 
przyrządu. 
 
Dolna ramka daje dostęp do ustawień systemowych, które można zmieniać dla celów diagnostycznych. 
 
W prawym dolnym rogu widoczna jest informacja o aktualnej wersji zainstalowanego oprogramowania. 
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14. Specyfikacje 
 

Mierzone parametry: 
Względna zawartość chlorofilu w mg/m2 lub CFR = stosunek 
fluorescencji chlorofilu dla długości fal 735 nm / 700 nm. 

Powierzchnia pomiaru: 

Koło o średnicy 3 mm, zewnętrzna średnica 4 mm. Jednakże, ze 
względu na zasadę pomiaru opartą o pomiar fluorescencji chlorofilu, 
przyrząd może wykonywać wiarygodne pomiary na próbkach, które są 
znacznie mniejsze niż 3 mm. 

Rozdzielczość: CFR: 0,01 lub 1 mg/m2. 

Powtarzalność: 
Zależnie od siły sygnału. Dla próbek o niskiej sile sygnału fluorescencji 
zaleca się uśrednianie wielu pomiarów. Dla próbek o dobrej sile 
sygnału typowo osiągane są wartości CFR ±0,03 lub lepsze. 

Zakłócenia: <±2% 

Źródło światła: Niebieski LED 460 nm, szerokość pasma ±15 nm. 

Detektor: 
Dwa stałe, bardzo czułe detektory wraz z filtrem ograniczającym 
pasmo. Podwójna detekcja w dwóch pasmach w tym samym czasie: 
700 nm do 710 nm oraz 730 nm do 740 nm. 

Detekcja: 
Światło modulowane kontrolowane cyfrowo w celu zminimalizowania 
detekcji tła. Kompensacja temperatury zarówno dla źródła światła jak i 
detektora. 

Pamięć: Pamięć nieulotna 2 GB typu flash. 

Pomiar pojedynczy. 

Uśrednianie z możliwością ustawienia od 2 do 30 pomiarów do 
uśrednień. 

Uśrednianie z usunięciem dwóch skrajnych wartości pomiarowych. 

Tryby pracy: 

Mediana. 

Interfejs próbkuj ący: Sonda światłowodowa o średnicy 4 mm. 

Wyświetlacz: Kolorowy wyświetlacz dotykowy 240 x 320 pikseli. 

Wyj ście: USB 1.1 

Zakres temperatur: Od 0oC do 50oC. 

Zasilanie: 2 x baterie AA (w zestawie dostarczane są akumulatory AA). 

Automatyczne wyłączanie: 
Czas programowany w zakresie od 5 do 20 minut (funkcja aktywowana 
jeśli w zaprogramowanym czasie nie zostaną wciśnięte żadne przyciski 
ani nie zostanie zainicjowany proces sczytywania danych).  

Wymiary: 12 cm x 9 cm x 3 cm. 

Waga: 275 g. 

Czas pomiaru: 5 sekund. 

Zawartość zestawu: 
Chlorofilomierz (fluorymetr), sonda światłowodowa, uchwyt na 
próbkę, ładowarka, 4 akumulatory AA NiMH, kabel USB, walizka 
transportowa. 

 
 
 


