
Instrukcja spektrofotometr SpectroVis 
Plus
gdx-svispl

Opis

Zapoznaj uczniów ze spektrofotometrem za pomocą przystępnego cenowo spektrofotometru 

Go Direct SpectroVis Plus. Urządzenie to może łatwo zebrać pełne widmo długości fali 

(absorbancja, procent transmisji lub intensywność) w czasie krótszym niż jedna sekunda. Po 

określeniu szczytowej długości fali można ustalić stężenie roztworu (prawo Beera) lub 

monitorować szybkość reakcji. Złącze słabego swiatła pozwala na zastosowanie 

spektrofotometru Go Direct SpectroVis Plus w laboratoriach mikroskali i zastosowaniach 

biochemicznych z kuwetami mikro i półmikro.

Spektrofotometr Go Direct SpectroVis Plus może być używany w różnych eksperymentach 

spektroskopowych:

 Określ szczytową długość fali, aby zebrać dane o stężeniu roztworu dla badań prawa 

beera lub  szybkości reakcji.

 Zbierz widmo o pełnej długości fali, aby zmierzyć absorbancję, procentową 

transmintancję fluorescencję (przy wzbudzeniu 405 nm lub 500 nm ) lub emisję.



 Przeprowadzić eksperymenty kinetyki enzymów.

 Badania równowagi absorbancji w funkcji czasu lub absorbancji w zależności od 

stężenia.

 Przeprowadź testy kolorymetryczne lub fluorescencyjne. Do ilościowej analizy 

fluorescencji użyj spektrofotometru Vernier Fluorescence / UV-VIS .

 Użyj światłowodu spektrofotometrycznego do pomiaru emisji z testów płomienia lub 

innych źródeł światła..

Uwaga: produkty Vernier są przeznaczone do użytku edukacyjnego. Nasze produkty nie są 

zaprojektowane, ani nie są zalecane do jakichkolwiek procesów przemysłowych, medycznych

lub komercyjnych, takich jak wsparcie dla życia, diagnoza pacjentów, kontrola procesu 

produkcyjnego lub wszelkiego rodzaju testy przemysłowe.

Spektrofotometr Go Direct SpectroVis Plus

 15 plastikowych kuwet i pokrywek

 Kabel mini USB

 Zasilacz (do ładowania)

Pierwsze kroki

Zobacz następujący link dla informacji o połączeniu specyficznych dla platformy:

www.vernier.com/start/gdx-svispl

Połączenie Bluetooth Połączenie USB

1. Zainstaluj Spectral Analysis ™ 4 na 

swoim komputerze, Chromebooku ™ lub 

urządzeniu mobilnym. Informacje na 

temat dostępności oprogramowania można

znaleźć na stronie 

www.vernier.com/spectral-analysis.

2. Ładuj spektrometr przez co najmniej 

1. Nie podłączaj zasilania. Nie 

potrzebujesz tego podczas 

pobierania danych przez 

USB. Uwaga: W przypadku 

zbierania danych przez USB 

sugeruje się wyjęcie baterii ze 

spektrometru.



osiem godzin przed pierwszym użyciem 

za pomocą dołączonego zasilacza. Odłącz 

zasilanie przed próbą zebrania 

danych. Zaleca się, aby nie mieć 

podłączonego zasilacza podczas 

bezprzewodowego gromadzenia danych.

3. Włącz spektrometr, naciskając raz 

przycisk zasilania. Dioda LED 

Bluetooth ® zacznie migać.

4. Uruchom analizę spektralną 4.

5. Kliknij lub dotknij Podłącz 

spektrometr.

6. Kliknij lub naciśnij swój Go Direct 

SpectroVis Plus z listy Odkrytych 

urządzeń bezprzewodowych. Identyfikator

spektrometru znajduje się w pobliżu kodu 

kreskowego na etykiecie. Dioda LED 

Bluetooth na czujniku będzie teraz świecić

na niebiesko (przestanie migać).

7. Kliknij lub dotknij Gotowe, aby 

przejść do trybu zbierania danych. Możesz

teraz kontynuować eksperyment.

2. Podłącz spektrometr do portu 

USB.

3. Uruchom 

oprogramowanie. Opcje obejmują

 Komputer: 

Logger Pro lub Spectral 

Analysis 4

 Chromebook: analiza 

spektralna 4

 LabQuest: aplikacja 

LabQuest

 Urządzenie mobilne: 

analiza spektralna 4

4. Oprogramowanie zidentyfikuje 

spektrometr i wejdzie w tryb 

zbierania danych. Możesz teraz 

kontynuować eksperyment.

Ładowanie czujnika

Podłącz Go Direct SpectroVis Plus do załączonego zasilacza  przez co najmniej osiem 

godzin. Uwaga: Jest to wymagane tylko w przypadku zbierania danych za pośrednictwem 

bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Ładowanie Pomarańczowa dioda LED obok ikony baterii świeci się podczas 

ładowania czujnika.



W pełni 

naładowany

Zielona dioda LED obok ikony baterii świeci ciągłym światłem po 

pełnym naładowaniu czujnika.

Zasilanie czujnika

Włączanie czujnika Naciśnij przycisk zasilania jeden raz lub podłącz do 

USB. Zielony wskaźnik LED obok ikony Zasilanie świeci stałym

światłem, gdy urządzenie jest włączone.

Przełączanie 

czujnika w tryb 

uśpienia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad trzy sekundy, aby 

przejść w tryb uśpienia. Zielony wskaźnik LED wyłącza się 

podczas snu.

Podłączanie czujnika

Zobacz poniższy link, aby uzyskać aktualne informacje o połączeniu:

www.vernier.com/start/gdx-svispl

Łączenie przez Bluetooth

Gotowy do 

podłączenia

Naciśnij przycisk zasilania jeden raz. Niebieska dioda obok ikony 

Bluetooth miga, gdy czujnik jest gotowy do podłączenia.

Połączony Niebieska dioda LED obok ikony Bluetooth świeci się, gdy czujnik 

jest podłączony za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Łączenie przez USB

Podłączone i 

ładowanie

Pomarańczowa dioda LED obok ikony baterii świeci się, gdy 

czujnik jest podłączony do analizy spektralnej przez USB. LED

obok ikony Bluetooth jest wyłączony. LED obok zasilania 

świeci na zielono. LED obok ikony USB świeci ciągłym 



zielonym światłem.

Podłączony, w pełni 

naładowany

Dioda LED obok ikony baterii jest wyłączona, gdy czujnik jest 

podłączony do analizy spektralnej przez USB i całkowicie 

naładowany. LED obok ikony Bluetooth jest wyłączony.

Ładowanie przez 

USB, połączone przez

Bluetooth

Ta kombinacja jest niedozwolona.

Ładowanie za pomocą

prądu zmiennego, 

połączone przez 

Bluetooth

Ta kombinacja nie jest zalecana.

Używanie produktu z Spectral Analysis 4

Podłącz czujnik postępując zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale "Wprowadzenie" 

niniejszej instrukcji.

Zbierz dane za pomocą SA 4

Trzy opcje dla typów eksperymentów to:

1. Pomiar a długość fali - zebrać pełne widmo.

2. Pomiar vs. Koncentracja - przeprowadzić eksperyment z prawem Beera.

3. Pomiar vs. Czas - zbieraj dane czasowe dla eksperymentu kinetycznego.

Domyślnie wybrana jest absorbancja. Jeśli chcesz zmierzyć% Transmitancji, użyj 

przełącznika. 

Pomiar a długość fali (pełne widmo)

1. Wybierz Pomiar a długość fali.

2. Pojawi się okno dialogowe kalibracji. Licznik czasu rozgrzewania zaczyna się 
odliczać, gdy spektrofotometr połączy się z platformą. W rezultacie odliczanie może się 



różnić. Minimalny czas nagrzewania wynosi 90 sekund. Aby uzyskać najlepsze wyniki, 
zalecamy czas nagrzewania wynoszący kilka minut.

3. Napełnij kuwetę około 3/4 pełną wodą destylowaną (lub rozpuszczalnikiem 
stosowanym w eksperymencie), aby służyć jako ślepa próba. Po rozgrzaniu 
spektrofotometru umieść pustą kuwetę w spektrofotometrze. Wyrównaj kuwet tak, aby 
czysta strona kuwety skierowana była w stronę źródła światła. Kliknij lub dotknij 
przycisku Zakończ kalibrację.

4. Jesteś teraz gotowy do zbierania danych. Napełnij kuwetę około 3/4 pełnej próbki 
badanego roztworu. Umieść próbkę w Spektrofotometrze i kliknij Collect. Kliknij 
przycisk Zatrzymaj, aby zakończyć gromadzenie danych. Widmo jest automatycznie 
zapisywane.

Pomiar a koncentracja (prawo beera)

1. Wybierz Pomiar a stężenie.

2. Pojawi się okno dialogowe kalibracji. Licznik czasu rozgrzewania rozpoczyna 
odliczanie, gdy spektrometr łączy się z platformą. W rezultacie odliczanie może się 
różnić.Minimalny czas nagrzewania wynosi 90 sekund. Aby uzyskać najlepsze wyniki, 
zalecamy czas nagrzewania wynoszący kilka minut.

3. Napełnij kuwetę około 3/4 pełną wodą destylowaną (lub rozpuszczalnikiem 
stosowanym w eksperymencie), aby służyć jako ślepa próba. Po rozgrzaniu 
spektrofotometru umieść pustą kuwetę w spektrofotometrze. Wyrównaj kuwet tak, aby 
czysta strona kuwety skierowana była w stronę źródła światła. Kliknij lub dotknij 
przycisku Zakończ kalibrację.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym Wybierz długość fali lub po 
prostu wpisz długość fali, którą chcesz zmierzyć. Wybierz Gotowe.

5. Kliknij Collect. Twoja pierwsza próbka powinna nadal znajdować się w 
Spektrofotometrze. Po ustabilizowaniu się odczytu kliknij Zachowaj. Wprowadź stężenie 
próbki i kliknij lub stuknij Zachowaj punkt.

6. Umieść drugą próbkę w szczelinie kuwety. Po ustabilizowaniu się odczytu kliknij 
Zachowaj. Wprowadź stężenie próbki i kliknij lub stuknij Zachowaj punkt.

7. Powtórz krok 6 dla pozostałych próbek. Po zakończeniu kliknij przycisk Zatrzymaj, 
aby zakończyć gromadzenie danych. Dane są automatycznie zapisywane.

8. Aby zobaczyć najlepiej pasujące równanie linii dla standardowych rozwiązań, kliknij 
Narzędzia wykresów, wybierz Zastosuj dopasowanie krzywej i wybierz Liniowy. Kliknij 
lub dotknij Zastosuj.

9. Jeśli stosując prawo Beer'a w celu określenia stężenia nieznanego, umieść nieznaną 
próbkę w uchwycie kuwety. Kliknij lub naciśnij Narzędzia wykresów i włącz 
Interpolate.Kliknij lub dotknij wzdłuż linii, aż znajdziesz wartość stężenia odpowiadającą 
pomiarowi nieznanego.



10. Zapisz lub wyeksportuj dane z menu Plik.

Pomiar a czas (kinetyka)

1. Wybierz Pomiar a czas.

2. Pojawi się okno dialogowe kalibracji. Licznik czasu rozgrzewania zaczyna się 
odliczać, gdy spektrofotometr połączy się z platformą. W rezultacie odliczanie może się 
różnić. Minimalny czas nagrzewania wynosi 90 sekund. Aby uzyskać najlepsze wyniki, 
zalecamy czas nagrzewania wynoszący kilka minut.

3. Napełnij kuwetę około 3/4 pełną wodą destylowaną (lub rozpuszczalnikiem 
stosowanym w eksperymencie), aby służyć jako ślepa próba. Po rozgrzaniu 
spektrofotometru umieść pustą kuwetę w spektrofotometrze. Wyrównaj kuwet tak, aby 
czysta strona kuwety skierowana była w stronę źródła światła. Kliknij lub dotknij 
przycisku Zakończ kalibrację.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym Wybierz długość fali lub po 
prostu wpisz długość fali, którą chcesz zmierzyć. Wybierz Gotowe.

5. Domyślne ustawienia zbierania danych zbierają pomiary co dwie sekundy (USB) lub 
trzy sekundy (BLE), aż użytkownik ręcznie zatrzyma zbieranie danych.

6. Wymieszaj reagenty. Przenieść ~ 2 ml mieszaniny reakcyjnej do kuwety i umieścić 
kuwetę w spektrometrze. Kliknij lub wybierz Zbierz.

7. Po zakończeniu kliknij przycisk Stop.

8. Aby dopasować funkcję do danych, kliknij Narzędzia wykresów, wybierz Zastosuj 
dopasowanie krzywej i wybierz odpowiednie dopasowanie krzywej. Kliknij lub dotknij 
Zastosuj.

9. Aby dodać kolumnę obliczeniową do zestawu danych, kliknij przycisk OK w 
nagłówku pomiaru w tabeli danych. Wybierz Dodaj obliczoną kolumnę. Zmodyfikuj 
odpowiednio nazwę, jednostki i wyświetlaną dokładność. Wybierz Wstaw wyrażenie i 
wybierz odpowiednie równanie. W razie potrzeby zmodyfikuj parametry i opcje 
kolumn. Kliknij lub dotknij Zastosuj. Obliczona kolumna jest automatycznie wyświetlana 
na wykresie.

10. Zapisz lub wyeksportuj dane z menu Plik.

Zmień ustawienia w analizie spektralnej

1. Kliknij lub dotknij koła zębatego, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia 
spektroskopu.

2. W oknie dialogowym są wymienione trzy parametry:



 Czas całkowania: Jest to podobne do czasu otwarcia migawki 

aparatu. Analiza spektralna 4 automatycznie wybiera właściwy czas próby podczas 

kalibracji.

 Wygładzanie długości fali: Jest to liczba sąsiednich odczytów po obu 

stronach danej wartości, która jest używana do obliczenia wartości średniej.

 Uśrednianie czasowe: Jest to liczba odczytów wykonanych dla danej długości

fali w celu obliczenia średniego odczytu.

3. Wybierz przycisk Calibrate, aby ponownie skalibrować swój spektrometr.

Używanie produktu z programem Logger Pro3

Podłącz czujnik postępując zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale "Wprowadzenie" 

niniejszej instrukcji.

Wybierz rodzaj danych (lub jednostek), które chcesz zmierzyć

Domyślnym typem danych jest absorbancja. Jeśli chcesz zmierzyć absorbancję roztworu, 

przejdź bezpośrednio do sekcji Kalibracja poniżej.

Jeśli chcesz zmierzyć% T, fluorescencja (wzbudzona przy 405 nm lub 500 nm) lub 

intensywność, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz Zmień jednostki ► Spektrofotometr z menu Eksperyment.

2. Wybierz jednostkę lub typ danych, które chcesz zmierzyć.

Kalibracja (nie jest wymagana, jeśli mierzymy intensywność lub fluorescencję)

1. Aby skalibrować Go Direct SpectroVis Plus , wybierz Calibrate ► Spectrophotometer
z menu Experiment. Uwaga: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozgrzej spektrofotometr 
przez co najmniej pięć minut.

2. Napełnij kuwetę około 3/4 pełną wodą destylowaną (lub rozpuszczalnikiem 
stosowanym w eksperymencie), aby służyć jako ślepa próba. Po rozgrzaniu 
spektrofotometru umieść pustą kuwetę w spektrofotometrze. wstaw kuwetę tak, aby 
czysta strona kuwety skierowana była w stronę źródła światła.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym, aby ukończyć 
kalibrację, a następnie kliknij   .

Zbieraj dane za pomocą programu Logger Pro

Istnieją trzy ogólne typy gromadzenia danych, które mierzą absorbancję lub absorbancję 

transmitancji (lub% T) w zależności od długości fali, co daje spektrum, absorbancję (lub% T) 



w porównaniu do stężenia w eksperymentach z prawem beera i absorbancję (lub% T) vs.czas 

eksperymentów kinetycznych.

Pomiar a długość fali (generowanie widma)

1. Napełnij kuwetę około 3/4 pełnej próbki badanego roztworu. Umieść próbkę w 
Spektrofotometrze i kliknij   . Kliknij   zakończyć gromadzenie danych.

2. Aby zapisać dane spektrum, wybierz Store Latest Run z menu Experiment.

Pomiar a koncentracja (badania prawa beera)

1. Wygeneruj widmo zgodnie z opisem powyżej.

2. Kliknij przycisk Konfiguruj gromadzenie danych spektrofotometru,   .

W tym polu znajdują się trzy regiony:

 Tryb zbierania Dostępne są trzy opcje gromadzenia danych. Jeśli wybrano pomiar 

(absorbancja w tym przykładzie) względem czasu lub stężenia, należy wybrać długość fali 

lub długości fal.

 Wykres Wykres pokazuje pełną analizę próbki w uchwycie kuwety. Domyślnie 

wybrana zostanie długość fali z maksymalną zmierzoną wartością. Możesz wybrać inną 

długość fali. Szczegóły patrz punkt 3.

 Lista opcji długości fali Ta kolumna zawiera listę wszystkich dostępnych długości 

fal.Staje się aktywny, gdy wybrany jest tryb Koncentracja lub Czas.

Skonfiguruj okno dialogowe gromadzenia danych spektrometru 

3. Wybierz Absorbance (lub% T) vs. Concentration jako tryb zbierania danych. Długość 
fali o maksymalnej wartości ze spektrum (λ max) zostanie wybrana automatycznie. 
Dostępne są trzy opcje wyboru długości fali (lub długości fali) dla kolejnych pomiarów.



 Opcja 1 Domyślną opcją jest użycie pojedynczego pasma 10 nm. To mierzy 

średnią absorbancję z ~ 5 nm po każdej stronie wybranej długości fali. Możesz 

zmienić wartość środkowej długości fali klikając na wykres lub wybierając długość 

fali z listy.

 Opcja 2 Jeśli chcesz użyć parametru λ max wybranego przez Logger Pro , ale 

chcesz mierzyć absorbancję tylko przy tej jednej długości fali, zmień Pojedynczy 

pasmo 10 nm na indywidualne długości fal. Następnie możesz wybrać do dziesięciu 

długości fal do pomiaru w tym samym czasie.

 Opcja 3 Jeśli chcesz zmierzyć średnią z zakresu wybranych długości fal, 

zmień Pojedynczy pasmo 10 nm na indywidualne długości fal. Kliknij   

. Zaznacz pola na liście lub przeciągnij kursor na wykres, aby wybrać maksymalnie 

dziesięć ciągłych długości fal. Zaznacz Połącz ciągłe długości fal.

4. Kliknij   kontynuować.

5. Kliknij   . Umieść swoją pierwszą próbkę w szczelinie kuwetowej 
spektrofotometru. Po ustabilizowaniu się odczytów kliknij   . Wprowadź stężenie 
próbki i kliknij   .

6. Umieść drugą próbkę w szczelinie kuwety. Po ustabilizowaniu się odczytów 
kliknij  . Wprowadź stężenie drugiej próbki i kliknij   .

7. Powtórz krok 6 dla pozostałych próbek. Po zakończeniu kliknij   zakończyć 
gromadzenie danych.

8. Kliknij Linear Fit,   , aby zobaczyć najlepiej pasujące równanie linii dla 
standardowych rozwiązań.

9. Jeśli stosując prawo Beer'a w celu określenia stężenia nieznanego, umieść nieznaną 
próbkę w uchwycie kuwety. Wybierz Kalkulator interpolacji z menu Analiza. Pojawi się 
pole pomocnicze wyświetlające absorbancję i stężenie nieznanego. Kliknij   .

Pomiar a czas (kinetyka)

1. Wygeneruj widmo zgodnie z opisem powyżej.

2. Kliknij przycisk Konfiguruj gromadzenie danych spektrofotometru,   .

3. Wybierz Absorbance vs. Time jako tryb zbierania danych. Wybrana zostanie długość 
fali maksymalnej absorbancji. Kliknij   kontynuować lub kliknąć   i 
wybierz długość fali na wykresie lub na liście długości fal. Więcej szczegółów znajduje 
się w poprzedniej sekcji.



4. Domyślne ustawienia to 1 próbka na sekundę przez 200 sekund. Aby zmienić 
parametry gromadzenia danych dla eksperymentu, wybierz Zbieranie danych z menu 
Eksperyment i wprowadź niezbędne zmiany. Kliknij   .

5. Wymieszaj reagenty. Przenieść ~ 2 ml mieszaniny reakcyjnej do kuwety i umieścić 
kuwetę w spektrofotometrze. Kliknij   . Kliknij   jeśli chcesz wcześniej 
zakończyć gromadzenie danych.

6. Kliknij Curve Fit,   , aby obliczyć funkcję dla twoich danych.

Zmierz spektrum emisyjne za pomocą komputera

Możesz użyć spektrofotometru do pomiaru widma emisyjnego źródła światła, takiego jak 

dioda LED lub lampa wyładowcza. Aby to zrobić, musisz zakupić światłowód Vernier (kod 

zamówienia: VSP-FIBER). Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki obserwacji widm 

emisyjnych, należy wziąć pod uwagę spektrometr emisyjny noniuszowy (kod zamówienia: 

VSP-EM).

Zmierz intensywność emisji światła

1. Włóż Vernier Optical Fiber do Go Direct SpectroVis Plus .

2. Wybierz Zmień jednostki ► Spektrofotometr ► Intensywność z menu 
Eksperyment.Intensywność jest miarą względną z zakresem 0-1. Uwaga: Spektrofotometr
nie jest skalibrowany do pomiaru intensywności.

3. Wyceluj końcówkę światłowodu w źródło światła. Kliknij   . Kliknij   
zakończyć gromadzenie danych.

Jeśli maksymalne spektrum (płaskie i szerokie wartości szczytowe mają wartość 1), zwiększ 

odległość między źródłem światła a końcówką kabla światłowodu lub zmniejsz czas 

próbkowania (patrz Zmiana ustawień w Logger Pro ).

Aby ustawić czas próbkowania, wybierz opcję Ustaw czujniki ► Spektrofotometr: 1 z menu 

Eksperyment. Ustaw czas próbki na odpowiednią wartość. Wartość tę można dostosować 

podczas gromadzenia danych.

Użyj zapisanych plików emisji w Logger Pro

Logger Pro zawiera folder wykresów emisji z wybranych rur wyładowczych, w tym: argonu, 

helu, wodoru, rtęci, tlenu, sodu i ksenonu. Możesz wyświetlać i analizować te wykresy bez 

podłączonego spektrometru do komputera. Wykonaj następujące kroki, aby wyświetlić jeden 

z tych wykresów.

1. Wybierz Otwórz z menu Plik.

2. Otwórz folder Przykładowe dane.



3. W folderze Sample Data otwórz folder Physics.

4. Wewnątrz folderu Physics otwórz Spectral Gas Discharge. Otwórz żądany plik.

Możesz użyć wykresu emisji rtęci do testowania oświetlenia fluorescencyjnego na obecność 

rtęci.

Zmierz fluorescencję z Logger Pro

Możesz użyć spektrofotometru do zmierzenia spektrofotometru wodnej próbki, takiej jak 

chlorofil, ryboflawina i fluoresceina. Fluorescencja to emisja światła przez związek po 

pochłonięciu określonej długości fali światła. W większości przypadków emisja światła 

będzie miała większą długość niż światło używane do wzbudzenia. Go Direct SpectroVis 

Plus ma dwie długości fali wzbudzenia, jedną przy 405 nm i jedną przy 500 nm.

Istnieją trzy ogólne typy zbierania danych, które mierzą fluorescencję - fluorescencję w 

funkcji długości fali, która daje spektrum, fluorescencję względem stężenia i fluorescencję w 

funkcji czasu dla eksperymentów kinetycznych. Po zmianie jednostek na Fluorescencję z 

menu Eksperymentuj, postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale "Zbieraj dane z 

programem Logger Pro " tego podręcznika użytkownika, aby zebrać dane tego 

rodzaju.Uwaga: Może zajść konieczność zmiany czasu próbkowania, aby uzyskać dokładne 

intensywności pików w trybie fluorescencji. Aby ustawić czas próbkowania, wybierz opcję 

Ustaw czujniki ► Spektrofotometr: 1 z menu Eksperyment. Ustaw czas próbki na 

odpowiednią wartość. Wartość tę można dostosować podczas gromadzenia danych.

Zmień ustawienia w Logger Pro

Okno dialogowe spektrofotometru

Okno dialogowe Spektrofotometr zawiera listę wszystkich ustawień urządzenia. Aby 

wyświetlić to okno, wybierz opcję Ustaw czujniki ► Spektrofotometr z menu Eksperyment.



okno dialogowe gromadzenia danych spektrometru 

W przypadku większości eksperymentów domyślne ustawienia działają dobrze.

W oknie dialogowym znajdują się cztery parametry.

 Sampling czas: Jest podobny do czasu otwarcia migawki 

aparatu. Logger Proautomatycznie wybiera właściwy czas próby podczas 

kalibracji. Uwaga: W przypadku badań emisji może być konieczna ręczna zmiana czasu 

próby.

 Wygładzanie długości fali: Jest to liczba sąsiednich odczytów po obu stronach danej 

wartości, która jest używana do obliczenia wartości średniej. Uwaga: Należy zachować 

ostrożność, dostosowując ten parametr, ponieważ może nieznacznie przesunąć wartości 

długości fal.

 Próbki do średniej: Jest to liczba odczytów wykonanych dla danej długości fali w 

celu obliczenia średniego odczytu.

 Zakres długości fal: Zakres zależy od rodzaju używanego spektrofotometru.



Klikając na zdjęcie Spektrofotometru w tym oknie dialogowym, uzyskasz dostęp do czterech 

opcji: skalibruj, skonfiguruj gromadzenie danych, przejdź do witryny pomocy technicznej i 

bieżącego połączenia. Kliknij element, aby go wybrać.

Używanie produktu z aplikacją LabQuest

Wybierz rodzaj danych (lub jednostek), które chcesz zmierzyć

Domyślnym typem danych jest absorbancja. Jeśli chcesz zmierzyć absorbancję roztworu, 

przejdź bezpośrednio do sekcji Kalibracja.

Jeśli chcesz zmierzyć% T, fluorescencja (wzbudzona przy 405 nm lub 500 nm) lub 

intensywność, wykonaj następujące czynności:

1. Z menu Czujniki wybierz Zmień jednostki ► USB: Spektrofotometr.

2. Wybierz jednostkę lub typ danych, które chcesz zmierzyć.

Skalibruj spektrofotometr (nie jest wymagany, jeśli mierzysz intensywność lub fluorescencję)

1. Wybierz Kalibracja ► USB: Spektrofotometr z menu Czujniki. Uwaga: Aby uzyskać 
najlepsze rezultaty, rozgrzej spektrofotometr przez co najmniej pięć minut.

2. Napełnij kuwetę około 3/4 pełną wodą destylowaną (lub rozpuszczalnikiem 
stosowanym w eksperymencie), aby służyć jako ślepa próba. Po rozgrzaniu 
spektrofotometru umieść pustą kuwetę w spektrofotometrze. Wyrównaj kuwetę tak, aby 
wyraźna strona kuwety skierowana była w stronę źródła światła.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym, aby ukończyć 
kalibrację, a następnie dotknij przycisku OK.

Zbierz dane za pomocą LabQuest

Pomiar a długość fali (generowanie widma)

1. Napełnij kuwetę około 3/4 roztworu testowanego i umieść w spektrofotometrze.

2. Rozpocznij gromadzenie danych, klikając przycisk Start w lewym dolnym rogu 
ekranu.Stuknij przycisk Zatrzymaj, aby zakończyć gromadzenie danych.

3. Stuknij w wykres, aby wybrać długość fali. Zwróć uwagę na długość fali, którą 
możesz wykorzystać do przyszłego eksperymentu z prawem lub kinetyką beera.

4. Aby zapisać dane spektrum, dotknij ikony szafki plików w prawym górnym rogu 
ekranu.



Pomiar a koncentracja (badania prawa beera)

1. Wygeneruj widmo zgodnie z opisem powyżej. Na ekranie miernika dotknij 
Tryb. Zmień tryb na Zdarzenia z wejściem.

2. Wprowadź nazwę (np. Stężenie) i jednostki (np. Mol / L). Wybierz OK.

3. Pojawi się komunikat ostrzegający o zapisaniu lub odrzuceniu pełnego 
spektrum.Dokonaj wyboru i kontynuuj gromadzenie danych.

4. Ustaw długość fali dla zbierania danych. Na ekranie miernika dotknij miernika i 
wybierz Zmień długość fali. Wprowadź wybraną długość fali i wybierz OK. Jeśli długość 
fali, którą wpisujesz nie jest mierzona przez jednostkę, LabQuest automatycznie wybierze 
długość fali najbliżej twojego wyboru.

5. Umieść swoje pierwszy standardowy roztwór prawa beera w 
Spektrofotometrze.Rozpocznij gromadzenie danych. Po ustabilizowaniu się odczytu 
absorbancji stuknij Zachowaj. Wprowadź stężenie roztworu i wybierz OK.

6. Umieść drugą próbkę standardową w Spektrofotometrze. Po ustabilizowaniu się 
odczytów absorbancji stuknij Zachowaj. Wprowadź stężenie drugiej próbki i wybierz OK.

7. Powtórz krok 5 dla pozostałych standardowych próbek. Po przetestowaniu końcowego
standardu dotknij przycisku Zatrzymaj, aby zakończyć gromadzenie danych.

8. Aby obliczyć najlepsze dopasowanie liniowe dla twoich standardów, wybierz Curve 
Fit z menu Analyze. Wybierz Linear dla Fit Equation, a następnie wybierz OK. Ekran 
wykresu pojawi się ponownie z wyświetlonym równaniem regresji liniowej.

9. Umieść kuwetę zawierającą nieznaną próbkę roztworu w spektrofotometrze. Stuknij 
zakładkę Miernik i zapisz wyświetloną wartość absorbancji. Stuknij kartę Wykres i 
wybierz opcję Interpolacja z menu Analiza. Prześledź równanie regresji liniowej, aby 
określić stężenie nieznanego.

Pomiar a czas (kinetyka)

1. Wygeneruj widmo zgodnie z opisem powyżej. Na ekranie miernika dotknij 
Tryb. Zmień tryb zbierania danych na Czasowy.

2. W razie potrzeby można zmienić szybkość, interwał i / lub czas gromadzenia 
danych.Wybierz OK, gdy będziesz gotowy do kontynuowania.

3. Pojawi się komunikat ostrzegający o zapisaniu lub odrzuceniu pełnego 
spektrum.Dokonaj wyboru i kontynuuj gromadzenie danych.

4. Ustaw długość fali dla zbierania danych. Na ekranie miernika dotknij miernika i 
wybierz Zmień długość fali. Wprowadź wybraną długość fali i wybierz OK. Jeśli długość 
fali, którą wpisujesz nie jest mierzona przez jednostkę, LabQuest automatycznie wybierze 
długość fali najbliżej twojego wyboru.



5. Zmieszać reagenty, przenieść ~ 2 ml mieszaniny reakcyjnej do kuwety i umieścić 
kuwetę w spektrofotometrze. Rozpocznij gromadzenie danych. Możesz dotknąć przycisku
Stop, aby zakończyć gromadzenie danych wcześniej.

6. Aby obliczyć funkcję dla danych, wybierz Curve Fit z menu analizy. Wybierz Fit 
Equation, a następnie wybierz OK. Ekran wykresu pojawi się ponownie.

Zmierz spektrum emisyjne za pomocą LabQuest

Możesz użyć spektrofotometru do pomiaru widma emisyjnego źródła światła, takiego jak 

dioda LED lub lampa wyładowcza. Aby to zrobić, musisz zakupić światłowód Vernier (kod 

zamówienia: VSP-FIBER). 

Zmierz intensywność emisji światła

1. Włóż Vernier Optical Fiber do SpectroVis Plus.

2. Użyj kabla USB, aby podłączyć spektrofotometr do LabQuest.

3. Wybierz Nowy z menu Plik.

4. Na ekranie miernika stuknij Zmień jednostki ► USB: Spektrofotometr ► 
Intensywność z menu Czujniki. Intensywność jest miarą względną z zakresem 0-
1. Uwaga:Spektrofotometr nie jest skalibrowany do pomiaru intensywności.

5. Wyceluj czubek światłowodu w źródło światła. Rozpocznij gromadzenie 
danych. Stuknij przycisk Zatrzymaj, aby zakończyć gromadzenie danych.

Jeśli maks. Widmo (płaskie i szerokie piki przy wartości 1), zwiększ odległość między 

źródłem światła a końcówką kabla światłowodu lub zmniejsz czas próbkowania (zobacz 

rozdział Zmiana ustawień w LabQuest).

Aby zmienić czas próbkowania, dotknij opcji Tryb na ekranie Miernik. Ustaw czas próbki na 

odpowiednią wartość.

Zmierz fluorescencję za pomocą LabQuest

Możesz użyć spektrofotometru do zmierzenia spektrofotometru wodnej próbki, takiej jak 

chlorofil, ryboflawina i fluoresceina. Fluorescencja to emisja światła przez związek po 

pochłonięciu określonej długości fali światła. W większości przypadków emisja światła 

będzie miała większą długość niż światło używane do wzbudzenia. SpectroVis Plus ma dwie 

długości fali wzbudzenia: jedną przy 405 nm i jedną przy 500 nm.

Istnieją trzy ogólne typy zbierania danych, które mierzą fluorescencję - fluorescencję w 

funkcji długości fali, która daje spektrum, fluorescencję względem stężenia i fluorescencję w 

funkcji czasu dla eksperymentów kinetycznych. Po zmianie jednostek na Fluorescencję z 

menu Sensors postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale "Zbieraj dane z LabQuest" tego 



podręcznika użytkownika, aby zebrać dane tego rodzaju. Uwaga: Może zajść konieczność 

zmiany czasu próbkowania, aby uzyskać dokładne intensywności pików w trybie 

fluorescencji. Aby zmienić czas próbkowania, dotknij opcji Tryb na ekranie Miernik. Ustaw 

czas próbki na odpowiednią wartość.

Zmień ustawienia w LabQuest

Ekran zbierania danych

Ekran zbierania danych w LabQuest zawiera listę wszystkich ustawień urządzenia. Aby 

wyświetlić to okno, wybierz Czujniki ► Zbieranie danych z ekranu miernika.

W przypadku większości eksperymentów domyślne ustawienia działają dobrze.

W oknie dialogowym znajdują się cztery parametry.

 Sampling  czas: Jest podobny do czasu otwarcia migawki aparatu. LabQuest 

automatycznie wybiera właściwy czas próby podczas kalibracji. Uwaga: W przypadku 

badań emisji może być konieczna ręczna zmiana czasu próby.

 Wygładzanie długości fali: Jest to liczba sąsiednich odczytów po obu stronach danej 

wartości, która jest używana do obliczenia wartości średniej. Uwaga: Należy zachować 

ostrożność, dostosowując ten parametr, ponieważ może nieznacznie przesunąć wartości 

długości fal.

 Próbki do średniej: Jest to liczba odczytów wykonanych dla danej długości fali w 

celu obliczenia średniego odczytu.

 Zakres długości fal: Zakres zależy od rodzaju używanego spektrofotometru.

Dane techniczne

Źródło światła Żarowe z podświetleniem LED

Detektor Liniowy CCD

Zakres długości fali 380 nm-950 nm



Interwał raportowania długości 

fal

~ 1 nm

Rozdzielczość optyczna (FWHM) 5,0 nm

Dokładność długości fal ± 4,0 nm

Dokładność fotometryczna ± 0,10 AU

Typowy czas skanowania ~ 2 s

Temperatura robocza 15-35ºC

Bateria Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności

Specyfikacja USB 2.0 pełna prędkość

Specyfikacja bezprzewodowa Bluetooth ® v4.2

Wymiary 15 cm x 9 cm x 4 cm

Obsługa fluorescencji Ekscytacja wyśrodkowana przy 405 i 500 nm

Bezpieczeństwo

 Gdy instrument ten znajduje się w trybie zbierania danych oznaczonym jako 

Intensywność, źródło światła zostanie zablokowane lub wyłączone. Kontynuuj stosowanie

odpowiednich środków ostrożności.



 Nie należy usuwać ani modyfikować żadnych zainstalowanych elementów 

bezpieczeństwa tego urządzenia. Takie działanie spowoduje niebezpieczny stan działania i

unieważni gwarancję produktu.

 W tym urządzeniu nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie 

próbuj otwierać ani modyfikować tego urządzenia. Skontaktuj się z firmą Vernier w 

sprawie wszelkich napraw i usług, w tym wymiany lampy.

 Ostrożnie obchodź się z urządzeniem. Instrument może ulec uszkodzeniu po 

upuszczeniu.

 Nie używaj tego instrumentu, jeśli jest on w jakikolwiek sposób 

uszkodzony. Skontaktuj się z pomocą techniczną Vernier w sprawie rozwiązywania 

problemów i pomocy technicznej.

 Nie używaj tego instrumentu do procedur klinicznych lub diagnostycznych.

Rozwiązywanie problemów

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć na 

stronie www.vernier.com/til/3847

Informacje o naprawie

 Źródło światła w Go Direct SpectroVis Plus jest żarówką. Żywotność tego źródła 

ocenia się na około 8000 godzin.

 Lampa jest objęta trzyletnią gwarancją.

 Skontaktuj się z firmą Vernier w sprawie wszelkich napraw i usług, w tym wymiany 

lampy.

 W tym urządzeniu nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie 

próbuj otwierać obudowy urządzenia. Nie próbuj zmieniać ani naprawiać lampy. Takie 

działanie spowoduje niebezpieczny stan działania i unieważni gwarancję produktu.

Jeśli obejrzałeś powiązane filmy wideo dotyczące produktu, postępuj zgodnie z instrukcjami 

dotyczącymi rozwiązywania problemów i nadal masz problemy z urządzeniem Go Direct 



SpectroVis Plus , skontaktuj się z pomocą techniczną Vernier pod adresem 

vernier@vernier.pl. Specjaliści ds. Pomocy technicznej będą współpracować z Tobą w celu 

ustalenia, czy urządzenie musi zostać wysłane do naprawy. 

Akcesoria / zamienniki

Pozycja Kod zamówienia

Stojak na cuvete CUV-RACK

Kuwety z tworzywa sztucznego (zakres widzialny) CUV

Bateria zastępcza do LabQuest ® 2 i LabQuest Stream ® LQ2-BAT

Zasilacz LabQuest LQ-PS

Mini kabel USB Vernier CB-USB-MINI

Kabel Mini-USB Vernier CB-USB-C-MINI

Gwarancja

Vernier gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania 

przez okres pięciu lat od daty wysyłki do klienta. Niniejsza gwarancja nie obejmuje 

uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym użyciem lub niewłaściwym 

użytkowaniem. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie instytucji edukacyjnych. Źródło 

światła jest objęte przez trzy lata.

Sprzedaż



Pozbywając się tego produktu elektronicznego, nie traktuj go jak odpadki komunalne. Jego 

utylizacja podlega przepisom różniącym się w zależności od kraju i regionu. Produkt ten 

należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i

elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać 

potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Recykling 

materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje 

na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim lub usługą 

utylizacji.

Nie nakłuwaj ani nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła lub płomienia.

 Przedstawiony symbol oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać do standardowego 

pojemnika na odpady.


	Spektrofotometr Go Direct SpectroVis Plus
	15 plastikowych kuwet i pokrywek
	Kabel mini USB
	Zasilacz (do ładowania)
	Pierwsze kroki
	Ładowanie czujnika
	Zasilanie czujnika
	Podłączanie czujnika
	Łączenie przez Bluetooth
	Łączenie przez USB

	Używanie produktu z Spectral Analysis 4
	Zbierz dane za pomocą SA 4
	Pomiar a długość fali (pełne widmo)
	Pomiar a koncentracja (prawo beera)
	Pomiar a czas (kinetyka)
	Zmień ustawienia w analizie spektralnej

	Używanie produktu z programem Logger Pro3
	Wybierz rodzaj danych (lub jednostek), które chcesz zmierzyć
	Kalibracja (nie jest wymagana, jeśli mierzymy intensywność lub fluorescencję)
	Zbieraj dane za pomocą programu Logger Pro
	Pomiar a długość fali (generowanie widma)
	Pomiar a koncentracja (badania prawa beera)
	Pomiar a czas (kinetyka)
	Zmierz spektrum emisyjne za pomocą komputera
	Zmierz intensywność emisji światła
	Użyj zapisanych plików emisji w Logger Pro
	Zmierz fluorescencję z Logger Pro
	Zmień ustawienia w Logger Pro
	Okno dialogowe spektrofotometru

	Używanie produktu z aplikacją LabQuest
	Wybierz rodzaj danych (lub jednostek), które chcesz zmierzyć
	Skalibruj spektrofotometr (nie jest wymagany, jeśli mierzysz intensywność lub fluorescencję)
	Zbierz dane za pomocą LabQuest
	Pomiar a koncentracja (badania prawa beera)
	Pomiar a czas (kinetyka)
	Zmierz spektrum emisyjne za pomocą LabQuest
	Zmierz fluorescencję za pomocą LabQuest
	Zmień ustawienia w LabQuest
	Ekran zbierania danych

	Dane techniczne
	Bezpieczeństwo
	Rozwiązywanie problemów
	Informacje o naprawie
	Gwarancja
	Sprzedaż

