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Wprowadzenie 
 

Miernik MPM-100 jest terenowym, przenośnym 

urządzeniem do pomiaru zawartości pigmentów w 

liściach roślin. Może on być zastosowany do 

pomiaru transmitancji optycznej i charakterystyki 

fluorescencji na dowolnym płaskim obiekcie. 

Powierzchnia pomiarowa miernika ma średnicę 9,5 

mm. Górna głowica pomiarowa zawiera pięć źródeł 

światła i filtrowany detektor. Trzy źródła światła są 

dedykowane wzbudzaniu fluorescencji a dwa 

pozostałe transmitancji. Filtrowany detektor jest 

ustawiony dla docelowych fluoroforów. 

 

Dolna głowica pomiarowa zawiera szerokopasmowy detektor do 

pomiaru transmitancji. 

 

Końcowe wartości są obliczane na podstawie formuł, które mogą być 

modyfikowane przez użytkownika. Dzięki temu, oprócz testów 

standardowych, można przeprowadzać również testy spersonalizowane. 

Miernik posiada wbudowany, wydajny rejestrator danych z pamięcią 2 

GB, ekran dotykowy 3,5”, złącze USB oraz wbudowany odbiornik GPS. 

 

Akumulatory i ładowarka 

 

W zestawie z miernikiem dostarczane są cztery akumulatory AA NiMH 

oraz ładowarka. Miernik zasilany jest z dwóch akumulatorów AA, 

można również użyć zwykłych baterii alkalicznych. Instalując baterie 

upewnij się, że mają one prawidłową polaryzację, tak jak pokazano to 

na zdjęciu. 
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Zasada działania miernika MPM-100 

 

Po rozpoczęciu testu trzy diody LED (źródła) zaczynają błyskać, w rezultacie czego generowana jest 

fluorescencja, która jest rejestrowana w górnej głowicy pomiarowej. Błyski światła są bardzo krótkie, co 

minimalizuje ich wpływ na badaną próbkę. Następnie włączane są dwie pozostałe diody LED i mierzona 

jest transmitancja w dolnej głowicy pomiarowej. 

 

Diody i odbiorniki służące do pomiaru fluorescencji są kalibrowane fabrycznie aby uzyskać 

znormalizowany efekt pomiarowy. Bezpośrednia odpowiedź optyczna jest dodatkowo używana do 

kompensacji dryfu. Względne zmiany na kanałach fluorescencji są minimalizowane ponieważ 

fluorescencja jest wzbudzana i mierzona po tej samej stronie próbki, dzięki czemu nie ma żadnego ruchu 

pomiędzy źródłem a detektorem. Offset sygnału fluorescencji jest rejestrowany na etapie kalibracji 

miernika. Wartość ta jest używana do kompensacji błędów powstających ze względu na możliwe 

zanieczyszczenie górnego okienka. Również transmitancja jest kalibrowana, dzięki czemu minimalizowane 

są błędy powstające ze względu na mechaniczne zmiany ustawienia górnej i dolnej głowicy pomiarowej. 

 

System pomiaru fluorescencji ma zakres dynamiczny, w przybliżeniu, podwójnego rzędu. Zmienny zakres 

wzmocnienia sygnału rozszerza zakres bezwzględny 32-krotnie. Zmiany wzmocnienia są stosowane 

równomiernie na wszystkich trzech kanałach. Transmitancja ma w przybliżeniu trzykrotny zakres 

dynamiczny. 

  

Ikony stosowane w menu 

 

 

Pomoc. Po kliknięciu tej ikony wyskoczy okienko z informacjami dotyczącymi 

okna menu, w którym się aktualnie znajdujesz. 

 
Powrót do wcześniejszej pozycji menu (ekranu) 

 
 

Zamknij 

 
Tworzenie nowego folderu 
 

 

Folder / Utwórz nowy folder 
 

 

Ustawienia 
 

 

Zobacz protokół 

 

 

Przyciski znajdujące się                                 ramce są aktywne i mogą zostać kliknięte. Inne kolory są 

używane dla komunikatów informacyjnych lub ostrzegawczych. Tam, gdzie to jest wskazane miernik 

będzie poopowiadał użytkownikowi jakie czynności powinno się wykonać. 

 

 

 

 

 

w zielonej 
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Ikony głównego ekranu 

 

 
Domyślne ikony ekranu głównego Ikony ekranu głównego z własnymi protokołami 

 

W jednym czasie na mierniku MPM-100 można zainstalować do trzech protokołów. 

Dodatkowe protokoły można zapisać w pamięci urządzenia. Zainstalowane protokoły są 

widoczne w górnym rzędzie ikon. Podstawowa obsługa testów jest taka sama dla 

wszystkich protokołów, zmiany są tylko w formułach używanych do przeliczania danych. 

Jeśli nie ma zainstalowanych protokołów użytkownika, na ekranie widoczne są ikony 

testów podstawowych. Kliknięcie w ikonę protokołu rozpoczyna tryb pomiarowy. 

 

Zarządzanie folderami. Po kliknięciu ikony można zobaczyć foldery, transferować dane 

przez port USB oraz usunąć zapisane w pamięci dane. 

 

 

 

Konfiguracja podstawowych parametrów, jak czas automatycznego wyłączania czy 

sygnały dźwiękowe. Z tego poziomu instalowane są również własne protokoły 

użytkownika. 

 

 

 

Animowana ikona pokazująca czas systemowy. Klikając ikonę można przejść do menu 

ustawień czasu. 

 

 

 

 

Animowana ikona pokazująca stan baterii. Klikając ikonę można podejrzeć podstawowe 

parametry diagnostyczne miernika. 

 

 

 

Animowana ikona pokazująca aktualny status sygnału GPS. Klikając można przejść do 

szczegółowych danych dotyczących odbiornika GPS. 
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Wykonanie testu 

 

Kliknij w ikonę Protocol aby rozpocząć 

wykonywanie pomiarów.  

Jeśli jest to konieczne przyrząd poprosi o 

wykonanie kalibracji. Upewnij się, że 

powierzchnia pomiarowa jest czysta i kliknij 

Run Cal aby kontynuować. Zostanie 

zmierzona ścieżka transmitancji oraz offset 

fluorescencji dla powierzchni pomiarowej. 

Wartości te będą używane w celu kompensacji 

zmian mechanicznych oraz powstałych 

zanieczyszczeń wewnątrz komory 

pomiarowej.  

 

Uwaga: Kalibrację wykonuje się tylko raz po włączeniu przyrządu. Po wykonaniu kalibracji wybór innego 

testu nie będzie powodował konieczności wykonania ponownej kalibracji. 

 

Aby wybrać domyślny plik zapisu danych pomiarowych na kolejnym ekranie kliknij polecenie Use 

Default. W domyślnej lokalizacji dla aktualnego protokołu pomiarowego zostanie stworzony plik z bieżącą 

datą w nazwie. Domyślny format nazwy pliku jest następujący: 

RDDMMYY.CSV 

 

Przykład: nazwa R010720CSV zostałaby automatycznie wygenerowana w 

dniu 1 lipca 2020 roku. Jeśli taka nazwa istniałaby już w systemie, wtedy dane 

pomiarowe dopisywane byłyby do istniejącego pliku.  

 

Aby stworzyć plik z własną nazwą lub wybrać istniejący plik kliknij Select 

Alt.  

 

Ścieżki są wyświetlane przed nazwą pliku. Wybierz ścieżkę i nazwę pliku aby 

dopisywać do niego dane pomiarowe.  

 

Aby stworzyć nową ścieżkę kliknij ikonę .  

 

Aby stworzyć nowy plik danych kliknij ikonę . 

 

Aby przejść przez dostępne strony kliknij strzałki ‘prawa’ lub ‘lewa’ 

znajdujące się w górnej części ekranu. 

 

Kliknij strzałkę ‘górną’ aby wyjść z podmenu.  

 

 

 

 

 

             Wybór nowego folderu i pliku 
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Ekran testowy 

 

Przyrząd jest teraz gotowy do wykonania pomiaru. Umieść próbkę wewnątrz 

głowicy pomiarowej i kliknij Run Test, możliwe że pomiar rozpocznie się 

automatycznie po włożeniu próbki do głowicy, jeśli ustawienia miernika 

zostaną tak skonfigurowane. 

 

Typowy ekran pomiarowy jest pokazany obok. Ilość pokazanych parametrów 

może się różnić zależnie od wybranego protokołu. 

 

Bat (stan baterii) 

Aktualny stan baterii. 

 

Sample# (nr pomiaru) 

Aktualny numer pomiaru. 

 

Ikona liści  

Odpowiednia ikona wskazuje stronę liścia, na której wykonywany jest test. Może to być strona górna lub 

dolna, jeśli liść jest odwrócony – klikając w ikonę można zmienić ustawienia. Ikona może się również 

zmieniać automatycznie jeśli takie są ustawienia testu. 

 

Run test (rozpoczęcie pomiaru) 

Kliknięcie powoduje rozpoczęcie pomiaru.  

 

Delete Last (usuwanie ostatniego pomiaru) 

Jeśli pozycja jest w zielonej ramce kliknięcie spowoduje usunięcie z pamięci ostatniego pomiaru. Jeśli 

ustawiony jest tryb uśredniania, zostanie usunięty ostatni uśredniony punkt pomiarowy.  

 

GPS 

Aktualny widok stanu sygnału GPS. 

 

Komunikaty o błędach 

 

W trakcie pomiaru możliwe są komunikaty o 

przekroczeniu zakresu pomiarowego lub zbyt 

słabej fluorescencji. Tych błędów można 

zazwyczaj uniknąć ustawiając w menu 

ustawień testów funkcji auto-zakresu. 

 

Ze względu na różną naturę testów 

definiowanych przez użytkownika przyrząd 

nie wykonuje kontroli końcowych wartości 

pomiarowych. Ogólnie rzecz ujmując 

wszystkie błędy natury matematycznej będą 

skutkowały wartościami zerowymi. Aby mieć 

możliwość weryfikacji danych można ustawić 

funkcję rejestracji danych surowych. 
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Ustawienia testu 

 

Będąc w menu testowym kliknij ikonę  aby 

wejść do menu ustawień testu. 

 

Logging File (plik danych) 

Aktualny plik, do którego zapisywane są dane 

pomiarowe. Klikając Change File można 

zmienić plik i miejsce docelowe rejestracji 

danych. 

 

Run Trigger (inicjowanie pomiaru) 

Pomiary mogą być inicjowane na kilka różnych 

sposobów. Kliknij Trigger Mode aby wybrać 

jeden z nich: 

 

Manual – pomiar jest inicjowany ręcznie poprzez kliknięcie polecenia Run test. 

 

Automatic – pomiar rozpoczyna się za każdym razem, gdy głowica zostanie zamknięta. Po zakończeniu 

pomiaru wyświetlona zostanie wiadomość o możliwości usunięcia próbki materiału z głowicy. 

 

After Jaw Cycle – pomiar zostanie zainicjowany po kompletnym cyklu: otwarcie głowicy – zamknięcie 

głowicy – otwarcie głowicy – zamknięcie głowicy. Jest to szczególnie przydatne tam, gdzie do wykonania 

jest wiele pomiarów a próbki są od siebie oddalone (nie trzeba trzymać głowicy pomiarowej otwartej 

przechodząc od jednej próbki do drugiej. 

 

Sample present – pomiar rozpoczyna się jak tylko instrument wykryje pewien poziom fluorescencji 

wewnątrz głowicy pomiarowej. Ten tryb wymaga, aby próbka generowała wystarczający sygnał 

fluorescencji. Próbki o niewielkiej zawartości chlorofilu mogą być nieodpowiednie dla tej opcji. 

 

S Number (bieżący nr pomiaru) 

Bieżący numer pomiaru można zresetować do 1 w dowolnym momencie klikając przycisk Reset. 

 

Pt Ave (uśrednianie) 

Ilość punktów pomiarowych branych do uśredniania. Można ustawić od 1 punktu pomiarowego (brak 

uśredniania) do 8 punktów dla zapisywanego pomiaru. Surowe dane pomiarowe, czas i lokalizacja nie są 

uśredniane i są zapisywane dla ostatniego wykonywanego pomiaru. Aby wejść do ustawień ilości punktów 

branych do uśredniania należy kliknąć Ave:#. 

 

Leaf side (strona liścia) 

 

Auto – automatycznie zmienia wskaźnik strony liścia ( ) po każdym pomiarze. 

 

Manu – wskaźnik strony liścia ( ) jest ustawiany ręcznie w menu ustawień testu. 

 

Fl Gain Mode (wzmocnienie sygnału fluorescencji) 

System detekcji fluorescencji ma funkcję automatycznego wyboru zakresu (auto-ranging), która 

dostosowuje wzmocnienie sygnału dla każdej próbki. Tę funkcję można wyłączyć klikając Gain Mode aby 

zablokować zakres detekcji pomiędzy różnymi próbkami. Kliknij Locked Gain aby ustawić zakres 

wzmocnienia (1 – 5). Należy pamiętać, że w trybie zablokowanego wzmocnienia istnieje ryzyko ustawienia 
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zbyt dużego wzmocnienia, co może skutkować wysyceniem sygnału detekcyjnego. Aby ostrzec przed 

wystąpieniem takiej sytuacji wyświetlany jest na ekranie komunikat ostrzegawczy. 

 

Widok protokołu 

 

Kliknij  aby zobaczyć aktualnie używany 

protokół. 

 

Tytuł 

Nazwa, która pokazywana jest na ikonie 

ekranu głównego. 

 

Log Dir (lokalizacja plików) 

Domyślna lokalizacja, gdzie zapisywane są 

pliki danych. Lokalizację można zmienić, 

zmieniając nazwę pliku danych w ekranie 

ustawień testu. 

 

Data Logged (dane zapisywane w pamięci) 

Lista danych, które są zapisywane w pamięci wraz z każdym pomiarem. Pokazana kolejność jest taka sama 

w jakiej dane te są zapisywane w pliku danych.  

 

Można zdefiniować do 5 parametrów w protokole testu (Val1 – Val5). Szczegóły każdego parametru można 

zobaczyć klikając w zakładkę tego parametru. Dla każdego parametru prezentowane są poniższe 

informacje. 

 

Name (nazwa) 

Nazwa parametru zdefiniowana przez użytkownika. 

 

Formula (formuła) 

Kroki używane do obliczania parametru na podstawie surowych danych z miernika. Można zdefiniować 

do 8 kroków dla jednego parametru. 

 

Przeglądarka plików 

 

Dotknij ikonę  aby wejść do przeglądarki 

plików. Dane można usunąć, przejrzeć oraz 

przetransferować do komputera poprzez port 

USB. 

 

Ilość dostępnej pamięci widoczna jest na 

wykresie paskowym oraz jako wartość 

procentowa. 

 

Dostęp poprzez port USB 

Akces z komputera poprzez port USB zostanie 

automatycznie aktywowany po połączeniu miernika z komputerem używając do tego kabla USB 

dostarczanego w zestawie z miernikiem. Używając komputera można transferować pliki danych i 

protokołów. 
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Uwaga: Niektóre komputery i systemy 

operacyjne mogą mieć zwłokę 60 sekund przed 

ustanowieniem połączenia z miernikiem 

MPM-100. 

 

Uwaga: Pliki protokołów muszą być zapisane 

w lokalizacji ‘PROTOCOL’ w mierniku. 

 

Uwaga: Używaj funkcji bezpiecznego 

usuwania (polecenie Wysuń) przy odłączeniu 

miernika od komputera. Niezastosowanie się 

do tego może spowodować uszkodzenie plików 

danych. 

 

View file (podgląd plików) 

Aby wybrać plik do przejrzenia kliknij ikonę 

 będąc w przeglądarce plików.  

 

Lokalizacje są wyświetlane przed nazwami 

plików. Wybierz odpowiednią lokalizację a 

następnie plik, który chcesz przejrzeć. Aby 

zobaczyć dalsze strony, jeśli plików jest 

więcej, kliknij strzałki znajdujące się w górnej 

części ekranu.  

 

Uwaga: Przeglądarka pokazuje tylko pliki 

danych z rozszerzeniem ‘.CSV’ lub ‘TXT’. 

 

Nazwa pliku i ilość wierszy pokazana jest w 

górnej części ekranu. Zazwyczaj plik danych 

ma wiersze szersze niż wyświetlacz miernika i 

może mieć więcej wierszy niż może być 

wyświetlone na ekranie jednocześnie. 

Dostępna jest opcja przesuwania widoku na 

ekranie, w tym celu należy kliknąć 

odpowiednio w skrajnej prawej, lewej, dolnej 

lub górnej części ekranu. 

  

 

             Podgląd danych testowych     Podgląd protokołu 

 

 

Delete file (usuwanie plików) 

Aby wybrać plik przeznaczony do usunięcia kliknij ikonę . Usunąć można 

dowolny typ pliku. Miernik nie posiada kosza, usunięcie pliku jest nieodwracalne.  
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Ustawienia systemowe 

 

Kliknij ikonę  aby zmienić podstawowe 

ustawienia systemowe, jak np. czas 

automatycznego wyłączania miernika lub 

funkcje dźwiękowe.  

 

Instalacja pliku protokołu pomiarowego 

Pliki protokołów pomiarowych są instalowane 

z poziomu ustawień systemowych.  

 

Uwaga: Pliki protokołów muszą być zapisane 

w lokalizacji o nazwie ‘PROTOCOL’. Jeśli 

taka lokalizacja nie istnieje, można ją stworzyć 

po połączeniu miernika z komputerem. 

 

Aby zainstalować wybrany protokół pomiarowy kliknij ikonę .  

 

Aby odinstalować protokół kliknij ikonę . 

 

Uwaga: Po odinstalowaniu protokołu nie jest on usuwany z pamięci miernika. 

 

Uwaga: Jeśli nie zostanie zainstalowany przez użytkownika żaden protokół miernik użyje protokołu 

domyślnego. 

 

Ustawienia zegara 

 

Kliknij ikonę  aby przejść do menu 

ustawień zegara. 
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Diagnostyka 

Aby uzyskać dostęp do podstawowych danych diagnostycznych systemu kliknij ikonę . Te 

informacje mogą być przydatne przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z pracą 

miernika. 

 

Program info (informacje o programie 

wewnętrznym miernika) 

W tym polu można znaleźć informacje o 

programie zainstalowanym w mierniku. 

 

Sygnał transmitancji 

W tym polu znajdują się informacje na temat 

sygnału używanego przez system pomiarowy 

transmitancji. Wartość sygnału T Det Zero 

odpowiada względnej energii wewnątrz komory 

pomiarowej, gdy obydwa źródła są wyłączone. 

 

Normalnie ta wartość powinna być poniżej 

15000. Wartości sygnału T720 i T850 pokazują ilość energii przy tych długościach fal (720 nm & 850 nm). 

Problem ze źródłem może być zidentyfikowany jeśli jedna z tych wartości będzie równa wartości T Det 

Zero. 

 

Sygnał fluorescencji 

W tym polu znaleźć można wartość sygnału z systemu detekcji fluorescencji. Pierwsza liczba w wierszu 

jest odebranym sygnałem, wartość ta będzie rosła po włożeniu do głowicy pomiarowej próbki materiału 

generującego fluorescencję. Druga liczba jest sygnałem referencyjnym ze źródła LED. Jeśli jest to wartość 

zerowa, może to świadczyć o uszkodzeniu źródła.  

 

Informacja o systemie 

W tym polu można znaleźć dodatkowe informacje. Można tutaj skontrolować prawidłowość działania 

przełącznika zamykania głowicy pomiarowej oraz stan baterii. Ostrzeżenie o niskim stanie baterii i 

awaryjne wyłączenie miernika następuje jeśli napięcie będzie na poziomie około 2,0 V. 

 

GPS 

 

Aby zobaczyć aktualną informację o lokalizacji i ilość widzianych satelitów kliknij ikonę . Ilość 

satelitów i siła sygnału są pokazywane za 

pomocą kolorowego wykresu słupkowego. 

Obecnie odbiornik GPS wbudowany w miernik 

do określania pozycji korzysta z dwóch 

systemów: GPS i GLONAS. 

 

Kliknij  aby zarejestrować sygnał w celach 

testowych. 
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Skrypty protokołów 

 

Miernik MPM-100 wykonuje bezpośrednio pięć pomiarów, trzy pomiary intensywności fluorescencji oraz 

dwa pomiary wartości transmitancji. Sposób wykorzystania tych pomiarów przez miernik jest 

zdefiniowany w skryptach. Skrypt jest prostym plikiem tekstowym zawierającym podstawowe instrukcje. 

Pozwala to użytkownikowi definiować i edytować własne pomiary. 

 

Skrypt protokołu zawiera dwie części: 

 

• Informacje zawierające nazwę protokołu, domyślną lokalizację zapisywania danych oraz 

informację jakie dane mają być zapisywane w pamięci. 

• Formuły matematyczne określające jak przeliczane są poszczególne parametry. Każdy skrypt może 

mieć zdefiniowane do 5 obliczanych parametrów, a każdy parametr do 8 kroków obliczeniowych. 

Krok obliczeniowy jest prostym, dwuargumentowym wyrażeniem matematycznym. Poniżej 

przedstawiono kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać aby miernik prawidłowo 

przeprowadził obliczenia. 

 

Uwaga: Pliki protokołów muszą być zapisane w lokalizacji o nazwie ‘PROTOCOL’. Jeśli brak jest takiej 

lokalizacji, można ją stworzyć po podłączeniu miernika do komputera. 

 

Uwaga: Wielkie i małe litery są ignorowane w komendach i zmiennych. Zachowywane są one tylko w 

zmiennych TNAME i NAME. 

 

Uwaga: Na ekranie testowym wyświetlana jest tylko wartość zmiennej (1 – 5) z odpowiadającą jej nazwą. 

Aby wyświetlić dane nieprzeliczone, wartość (1 – 5) muszą być przypisane do określonego punktu danych 

(przykład poniżej). 

 

Uwaga: Wartość zmiennej (1 – 5) jest przeliczana w skrypcie wg kolejności pojawiania się. Pierwsza jest 

przypisana do wartości value1, druga do value2, itd. 

 

Komentarze 

Komentarze można wprowadzić w dowolnym miejscu skryptu. Powinny one być wprowadzone w osobnym 

wierszu i zaczynać się muszą od apostrofu. Przykład: 

 

 ‘Witam, to jest moj pierwszy skrypt. 

 

Blok informacyjny 

Początek skryptu zawiera następujące informacje: 

 

TNAME = 

Nazwa testu. Jest to nazwa testu pokazywana na ikonie na ekranie głównym. Maksymalnie może się składać 

z 15 znaków. 

 

LOGDIR = 

Miejsce rejestracji danych. Jest to domyślna lokalizacja, w której zapisywane są dane pomiarowe. 

 

Uwaga: Nazwa pliku będzie generowana automatycznie na podstawie aktualnej daty. Przykład: Test 

przeprowadzany 1 lipca 2020 r. zostanie zapisany do pliku o nazwie R010720.CSV. Jeśli taki plik już 

istnieje, wtedy nowe dane zostaną do niego dopisane. 
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LOGFMT =  

Format zapisu danych. Ten wiersz zawiera zmienne rozdzielane przecinkami, które odpowiadają 

zapisywanym danym. Lista dostępnych zmiennych znajduje się poniżej. Dane są zapisywane w kolejności 

pojawiania się w tym wierszu. Obliczonej zmiennej, która jest wymieniona ale nie przeliczona w sekcji 

pomiarowej protokołu, zostanie przypisana wartość 0. 

 

Zarezerwowane zmienne 

Zarezerwowane zmienne są zapisywane po wykonaniu ostatniego pomiaru w serii pomiarów uśrednianych. 

Te wartości nie są używane do wykonywania przeliczeń. Dodanie jakiejkolwiek z tych zmiennych do 

wyrażenia LOGFMT = spowoduje zapisanie odpowiedniej wartości w pliku danych. 

 

SNUM Numer pomiaru 

DATE Data wykonania pomiaru 

TIME Czas wykonania pomiaru 

GPS Lokalizacja miejsca wykonania pomiaru (jeśli jest dostępna). Dane lokalizacyjne GPS są 

zapisywane jako trzy zmienne oddzielone spacją: ##.###### ###.###### #.# (szerokość 

i długość geograficzna oraz DOP w metrach) 

SIDE Storna próbki (góra / dół) 

GAIN Wzmocnienie sygnału fluorescencji (1 – 5) 

 

Przykład: 

TNAME = Chl – Phy 

LOGDIR = Chloro 

LOGFMT = SNUM,SIDE,DATE,TIME,GPS,Gain,T720,T850 

 

Uwaga: W powyższym przykładzie wymienione dane będą zapisane w pamięci miernika, nie będą jednak 

widoczne na ekranie.  

 

Blok obliczeniowy 

Sposób obliczania wybranego parametru składa się z kilku instrukcji. Można zdefiniować do 5 obliczanych 

parametrów w jednym protokole. 

 

MEASUREMENT 

W pierwszym wierszu w bloku obliczeniowym jest komunikat MEASUREMENT, który informuje o 

początku grupy instrukcji do obliczania wybranych parametrów. 

 

NAME =  

Nazwa obliczanego parametru. Może ona zawierać maksymalnie do 6 znaków. Ta nazwa jest używana 

wyłącznie w nagłówku zapisanego pliku danych. 

 

FORMAT =  

Format wartości, która ma być zapisana. Określona serią znaków ‘#’ z punktem dziesiętnym. Na przykład: 

Format= #.## spowoduje zapisanie wartości 3,141559 jako 3,14. 

 

Ostateczną ilość wierszy określa odpowiednia formuła matematyczna. 

 

Uwaga: W jednym wierszu może być zawarta tylko jedna formuła matematyczna. 
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Zmienne i wartości 

Zmienne, które mogą być wykorzystane do tworzenia formuł matematycznych: 

 

A, B, C, D Zmienna tymczasowa, zazwyczaj używana w sekwencji obliczeniowej. 

F375 Intensywność fluorescencji przy źródle wzbudzania 375 nm (zakres 0 do 3500). 

F525 Intensywność fluorescencji przy źródle wzbudzania 525 nm (zakres 0 do 3500). 

F660 Intensywność fluorescencji przy źródle wzbudzania 660 nm (zakres 0 do 3500). 

T720 Kanał transmitancji 720 nm (zakres 0 do ~ 1). Maksymalna wartość może przekroczyć 1 ze 

względu na niewielkie różnice mechaniczne, które mogą wystąpić przy dodatkowym 

ściśnięciu głowicy pomiarowej. 

T850 Kanał transmitancji 850 nm (zakres 0 do ~ 1). Maksymalna wartość może przekroczyć 1 ze 

względu na niewielkie różnice mechaniczne, które mogą wystąpić przy dodatkowym 

ściśnięciu głowicy pomiarowej. 

Value1, Value2, Value3, Value4, Value5 

 Te wartości są zapisywane jako wyniki obliczeń.  

 Numery wartości są automatycznie przypisywane w odniesieniu do kolejności ich 

pojawiania się w skrypcie. Pierwsze obliczenie przypisane jest do wartości Value1, następne 

do Value2, itd. Wartości mogą być użyte do kolejnych obliczeń. 

 

Uwaga: Kiedy uśredniana jest grupa punktów pomiarowych uśredniona zostaje tylko końcowa obliczana 

wartość. Aby zapisać uśredniony, surowy sygnał należy go przypisać do parametru bez żadnych przeliczeń. 

 

Funkcje matematyczne 

Poniższe funkcje mogą być użyte do tworzenia formuł matematycznych.  

 

Funkcje z dwoma argumentami (zmienne lub stałe): 

 

+ Dodawanie: A+1 

- Odejmowanie: A–B 

* Mnożenie: A*2 

/ Dzielenie: C/A 

^ Potęgowanie: A^3 (sześcian z A) 

 

Funkcje tylko z 1 zmienną: 

 

SQR(A) A*A 

LN(A) Logarytm naturalny z A 

LOG(A) Logarytm dziesiętny z A 

EXP(A) e^A 

SIN(A) Sinus A (w radianach) 

COS(A) Kosinus A (w radianach) 

TAN(A) Tangens A (w radianach) 

ABS(A) Wartość absolutna A 
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Schemat skryptu protokołu 

Kompletny skrypt zazwyczaj zawiera następujące wiersze kodu: 

 

Blok informacyjny 

 TNAME = Anthocyanin nazwa testu (max. 15 znaków) 

 LOGDIR = anth nazwa lokalizacji (max. 11 znaków) 

 LOGFMT = snum, date, time, value1 lista zmiennych, które mają być zapisywane 

 

Blok obliczeniowy 

 MEASUREMENT oznaczenie początku bloku obliczeniowego 

 NAME = Anth nazwa pomiaru (max. 6 znaków) 

 FORMAT = #.## definicja cyfr znaczących (po przecinku) 

 ‘Anth = log(F660/F525) komentarz - ignorowany przez miernik 

 A = F660/F525 obliczanie stosunku (jedno obliczenie na wiersz) 

 Value = log(A) obliczenie log ze stosunku i zapisanie wartości ‘value’ 

 END zakończenie bloku obliczeniowego 

 

W sumie można zapisać do pięciu bloków obliczeniowych w jednym skrypcie, zależnie od potrzeb. Każdy 

blok musi się rozpoczynać od wiersza Measurement i kończyć się wierszem End. Do każdej zmiennej 

wartości jest automatycznie dodawany kolejny numer (value1, value2, itd.), zgodnie z kolejnością 

wykonywania obliczeń. Pierwszy blok jest przypisany do wartości value1, drugi do value2, itd. Te zmienne 

mogą być w dalszej kolejności używane do kolejnych obliczeń. 

 

Uwaga: Nie używaj numerowanej wersji wartości (value1, value2, itd.) po lewej stronie równania. 

 

Przykłady skryptów 

 

Przykład bloku obliczeniowego 

W przykładzie obliczany jest stosunek różnicy dwóch wartości do trzeciej wartości: 

Pożądana formuła jest następująca: Parametr = (F660 – F525) / F375, gdzie F660 jest odpowiednio 

sygnałem fluorescencji przy wzbudzeniu 660 nm, F525 przy wzbudzeniu 525 nm i F375 przy wzbudzeniu 

375 nm. 

Obliczenia muszą zostać rozbite na kolejne kroki, kompletne obliczenie będzie wyglądało następująco: 

 

Measurement 

Name = DRatio 

Format = #.## 

A = F660 – F525 

Value = A / F375 

End 

 

‘A’ jest wartością tymczasową określającą różnicę pomiędzy F660 i F525. 

Value1 jest przypisana do końcowej wartości i jest wynikiem wszystkich pośrednich obliczeń. 

‘End’ określa koniec tego zestawu instrukcji. 

 

Przykład bloku obliczeniowego 

W przykładzie obliczany jest stosunek dwóch wartości: 

Pożądana formuła jest następująca: Parametr = T720 / T850, gdzie T720 jest transmitancją przez próbkę 

dla wartości spektralnej 720 nm, a T850 jest transmitancją przez próbkę dla wartości spektralnej 850 nm. 

Kompletne obliczenie będzie wyglądało następująco: 
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Measurement 

Name = Ratio 

Format = ##.## 

Value = T720 / T850 

End 

 

Przykład bloku obliczeniowego 

W przykładzie obliczany jest sinus stosunku dwóch wartości i odejmowana jest stała. 

Pożądana formuła jest następująca: Parametr = Sin(T720 / T850) - 1.375 i jest zapisywana następująco: 

 

Measurement 

Name = SinR 

Format = #.### 

A = T720 / T850 

B = sin(A) 

Value = B-1.375 

End 

 

Uwaga: wprowadzenie ‘A = sin(T720 / T850) nie zadziała, ponieważ zawiera dwa działania matematyczne 

w jednym wierszu. 

 

Przykład kompletnego skryptu obliczeniowego 

W przykładzie stworzony jest plik danych zawierający numer pomiaru, transmitancję przy 720nm i 

informacje o lokalizacji. 

 

TNAME = T720 

LOGDIR = TRANS 

LOGFMT = SNUM, T720, GPS 

Measurement 

Name = T720 

Format = #.## 

Value = T720 

End 

 

Uwaga: aby wyświetlić T720 na ekranie testowym musi on być ustawiony jako zmienna. Tylko zmienne 

mogą być wyświetlone na ekranie testowym. 

 

Przykład złożonego skryptu obliczeniowego 

Uwaga: jest to domyślny skrypt pomiarowy jeśli nie został zainstalowany żaden własny protokół 

użytkownika. 

 

Określ nazwę protokołu, która będzie wyświetlona na ikonie testu (max. 15 znaków). 

 

TNAME=Common Test 

 

Wybierz domyślną lokalizację pliku danych. 

 

LOGDIR=testdata 

 

Lista danych do zapisania. 
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LOGFMT = SNUM, side, DATE, TIME, GPS, gain, F375, F525, F660, T720, T850, value1, value2, value3, 

value4 

 

Teraz kolejno dodawane są obliczane parametry.  

Pierwszym obliczanym parametrem jest ChlM, zapisywany jest on jako Value1. 

Oznacz początek obliczanego parametru. 

 

Measurement 

 

Dodaj komentarz zawierający nazwę i formułę obliczeniową (musi się zaczynać znakiem „’ ”). 

 

‘ChlM=(T850/T720) – 1 

 

Następnie określ nazwę parametru. Nazwa może mieć do 6 znaków. 

 

Name=ChlM 

 

Wprowadź ilość cyfr znaczących (po przecinku). 

 

Format=##.### 

 

Rozbij formułę na pojedyncze działania. Można wprowadzić do 8 wierszy do obliczenia wartości. 

 

A=T850/T720 

value=a-1 

 

Wprowadź zakończenie obliczeń dla tego parametru. 

 

End 

 

Następny parametr będzie nazwany FlvM. Zostanie on zapisany jako Value2. 

 

Measurement 

‘FlvM=log(F660/F375) 

Name=FlvM 

Format=#.### 

a=F660/F375 

value=log(a) 

End 

 

Kolejny parametr będzie nazwany AnthM. Zostanie on zapisany jako Value3. 

 

Measurement 

‘AnthM=log(F660/F525) 

Name=AnthM 

Format=#.### 

A=F/660/F525 

Value=log(a) 

End 

 

Następny parametr będzie nazwany nbiE. Zostanie on zapisany jako Value4. 
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Measurement 

‘nbiE=ChlM/FlvM 

Name=nbiE 

Format=##.### 

‘ChlM is Value1 from above 

‘FlvM is Value2 from above 

Value=Value1/Value2 

End 

 

 

Konserwacja i utrzymanie miernika MPM-100 

 

W mierniku MPM-100 nie ma żadnych elementów, które mogą być serwisowane przez użytkownika.  

Nie wolno miernika rozkręcać i samodzielnie naprawiać.  

Baterie w mierniku można wymienić po zdjęciu klapy znajdującej się w jego tylnej części (zwróć uwagę 

na polaryzację).  

Powierzchnię ekranu dotykowego należy czyścić specjalnymi ściereczkami do szkieł okularowych.  

Powierzchnię pomiarową można czyścić używając do tego sprężonego powietrza i/lub bawełnianych 

wacików nasączonych alkoholem izopropylowym. Powierzchnia pomiarowa musi być czysta aby zapewnić 

najlepsze wyniki pomiarowe. 

 

 

Specyfikacja techniczna 

 

Mierzone parametry: 
Względna zawartość chlorofilu, flawonoidów, antocyjanów oraz 

indeksu NFI (azotanowo – flawonoidowy) 

Powierzchnia okienka 

pomiarowego: 
Koło o średnicy 9,5 mm 

Odległość krawędzi głowicy 

pomiarowej do powierzchni 

okienka pomiarowego: 

9 mm 

Powtarzalność: ±1% 

Zakłócenia: <±2% 

Źródła światła: 

Zawartość chlorofilu: diody LED klasy medycznej 720 nm / 900 

nm 

Zawartość flawonoidów: diody LED 325 nm / 660 nm 

Zawartość antocyjanów: diody LED 525 nm / 660 nm 

Detektor fluorescencji: 
Jednokanałowa fotodioda krzemowa z detekcją w zakresie od 720 

nm do 900 nm 

Detektor transmitancji: 
Jednokanałowa fotodioda krzemowa z dyfuzorem pozwalającym na 

odbiór w zakresie od 720 nm do 900 nm 

Detekcja: 

Światło modulowane kontrolowane cyfrowo dla zminimalizowania 

detekcji tła. Kompensacja temperatury dla źródła światła i 

odbiornika 

Pamięć: Nieulotna pamięć ‘flash’ 4 GB 

Tryby pomiarowe: 
Pojedynczy lub uśredniony (średnia lub mediana) dla 2 do 8 

pomiarów 

Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy 240 x 320 pikseli 

Wyjście: USB 1.1 

Temperatury pracy: 0 – 50oC 

Zasilanie: 2 akumulatorki AA, ładowarka w zestawie 
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Auto-wyłączanie: 
Programowane w zakresie od 0 do 20 minut bezczynności 

urządzenia 

Wymiary: 78 mm x 180 mm x 50 mm 

Waga: 275 g 

Czas pomiaru: 5 s 

GPS: 
Dokładność pozycjonowania od 0,3 do 2,5 m. Długość i szerokość 

geograficzna, ilość satelitów, DOP 

W zestawie: 
Miernik MPM-100, ładowarka, 4 x akumulatorki NiMH, kabel 

USB, walizka transportowa. 

 

 

Format pliku danych 

 

Uwaga: nagłówek jest dodawany na początku każdego testu. Nazwy obliczanych parametrów zostaną 

zastąpione wartościami ‘Value1’, ‘Value2’, itd. 

 

Dane pokazane w poniższym przykładzie pochodzą z pomiarów wykonanych przy użyciu domyślnego 

skryptu protokołu pomiarowego. 

 

 


