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Sprzęt 

W zestawie  Nr części 
 

 

Bezprzewodowy czujnik pH  PS-3204 

Sonda pH 

Wprowadzenie 

Bezprzewodowy czujnik pH mierzy pH roztworu w zakresie od 0 

do 14 pH. PH roztworu to skala liczbowa używana do określenia 

kwasowości lub zasadowości roztworu wodnego. PH czystej 

wody wynosi 7, pH roztworu kwaśnego wynosi zazwyczaj 

między 7 a 0, a pH roztworu zasadowego wynosi zazwyczaj 

między 7 a 14. Pomiar pH jest przesyłany poprzez Bluetooth do 

oprogramowania PASCO, po czym rejestrowany i wyświetlany 

na bezprzewodowo podłączonym urządzeniu, takim jak tablet lub 

komputer. Bezprzewodowy czujnik pH zasilany jest przez 

wymienną baterię zegarkową 3V (w zestawie) i doskonale 

nadaje się zarówno do ciągłej rejestracji danych jak i do 

pojedynczych pomiarów. Czujnik został zaprojektowany w celu 

optymalizacji żywotności baterii. 
 

Ponieważ każdy czujnik posiada unikalny numer 

identyfikacyjny, do komputera lub tabletu można jednocześnie 

podłączyć więcej niż jeden egzemplarz. 
 

Czujnik pH może być również używany z alternatywnymi 

sondami, takimi jak elektrody jonoselektywne (ISE) oraz 

sondy redukcji oksydacji (ORP) albo sonda do badania pH 

powierzchni płaskich (patrz sondy alternatywne, str. 4).  
 

Obudowa czujnika pH jest wodoodporna (do głębokości 1 metra, 

czas zanurzenia do 30 minut). Zanurzenie go w wodzie lub 

innych płynach może spowodować jednak utratę połączenia 

bezprzewodowego. Do mierzonej substancji należy wkładać 

jedynie czubek załączonej sondy. 

Włączanie/wyłączanie 

Aby włączyć czujnik, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ON, 

aż diody zaczną migać. Aby wyłączyć czujnik, trzeba nacisnąć 

i przytrzymać przez chwilę przycisk ON, aż dioda stanu zasilania 

przestanie migać. Czujnik, jeśli nie jest podłączony, wyłącza się 

sam po kilku minutach. 

 
 

 

  
IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. 

+48 606 850 155, pasco@irs.com.pl 

  

mailto:support@pasco.com
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Dioda Bluetooth Status 

Miganie na 
czerwono 

Gotowość do 
parowania 

Miganie na 
zielono 

Podłączone 

Miganie na żółto Rejestracja* 
zdalna 

 

Dioda baterii Status 

Miganie na 
czerwono 

Niski poziom 
baterii 

 

 
 
 

1. Zrównaj wypust i 
rowek 

2. Dociśnij sondę do 

złącza BNC 

3. Obróć złącze 

BNC sondy w 

kierunku ruchu 

wskazówek zegara 

 
 
 
 
 

wypust 

 
Czujnik 

rowek 

 

Sonda pH 

 

Oprogramowanie do gromadzenia danych 
PASCO Capstone SPARKvue 

Konfiguracja 

Podłączenie sondy pH 

Trzymaj bezprzewodowy czujnik pH w jednej ręce, a sondę pH w 

drugiej. Zrównaj wypusty na złączu BNC czujnika z rowkami na 

złączu BNC na końcu sondy pH. Osadź złącze BNC sondy na 

czujniku.
   Mac OS X • Mac OS X 

• Windows • Windows 

• iOS 

• Android 

• Chromebook 

Aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniego 

oprogramowania PASCO i sprawdzić najnowsze 

dostępne wersje, odwiedź stronę internetową PASCO 

pod adresem www.pasco.com/software. 
 

- kompatybilność 
 

 

Platforma  Kompatybilność Bluetooth SMART 

iOS iPad 3 i nowsze  

iPhone 4S i nowsze  

iPod Touch 5 i nowsze 

SPARK Element Wszystkie modele 

Android Android 4.3 i nowsze 

Chromebook Chrome OS (wymaga adaptera PS-3500*) 

Mac OS X Modele wprowadzone w lipcu 2011 r. lub później* 

Windows Windows 7 i nowszy (wymaga adaptera PS-3500*) 

Więcej informacji na temat adaptera PS-3500 i modeli Mac OS X 

można znaleźć w Załączniku A lub na stronie www.pasco.com.pl 
 

Wskazania diodowe 

Dioda LED połączenia Bluetooth oraz dioda stanu akumulatora 

działają w następujący sposób: 
 

*Rejestracja: Bezprzewodowe czujniki PASCO mogą przesyłać 

dane w czasie rzeczywistym do kompatybilnego urządzenia lub 

rejestrować je zdalnie (samodzielnie zapisywać je w pamięci 

wewnętrznej czujnika). Dane mogą być następnie przesłane do 

urządzenia w celu wyświetlenia i analizy w późniejszym czasie. 

Urządzenie umożliwia rejestrację danych długookresową lub 

zdalną, bez podłączenia do urządzenia komputerowego. 
 

 

 

 

 

 Przekręć złącze BNC sondy zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

(od lewej do prawej) o około jedną czwartą obrotu, aby umocować 

sondę. 

 
 

Aby zdjąć sondę z bezprzewodowego czujnika pH, wykonaj 

przedstawione czynności w odwrotnej kolejności. UWAGA: 

Przy zdejmowaniu sondy, pomocne może być dociśnięcie 

nieco sondy do złącza czujnika pH przed przekręceniem 

mechanizmu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek 

zegara w celu zwolnienia go. 

Demontaż butelki z 
roztworem buforowym 

 
1. Chwyć sondę pH pionowo, tak aby 

roztwór nie wylał się z butelki. 

 
2. Odkręć plastikową nakrętkę i 

wyjmij butelkę. Zachowaj 

roztwór do późniejszego 

wykorzystania. 

 
3. Oddal nakrętkę butelki i gumową 

uszczelkę przesuwając je ku górze 

sondy pH. 

 

 
 
 

 
Nakrętka i 

uszczelka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Butelka 



Konfiguracja PS-3204 

3 

 

 

 

Podłączanie czujnika do urządzenia 
bezprzewodowego lub komputera przez 
Bluetooth w SPARKvue 

 

Sekcja pomocy 

 

Informacje na temat zbierania, wyświetlania i analizowania 

danych można znaleźć w Sekcji Pomocy SPARKvue. 

 
 

 
Łączenie z czujnikiem 

 
• W SPARKvue wybierz ikonę Bluetooth. Na 

otwartej liście urządzeń bezprzewodowych 

wybierz żądany czujnik pasujący do numeru na 

obudowie czujnika (XXX-XXX). 

Kliknij GOTOWE 

 
Gromadzenie danych 

 
• W SPARKvue, wybierz pomiar z listy pod czujnikiem na 

ekranie głównym oraz kliknij ikonę wykresu po prawej 

stronie ekranu. Otworzy się wykres pomiaru w funkcji 

czasu. 

 
• Kliknij przycisk START, aby rozpocząć zbieranie danych. 

 

PASCO Capstone 

Sekcja pomocy 
 

Informacje na temat zbierania, wyświetlania i analizowania 

danych można znaleźć w Sekcji Pomocy PASCO Capstone. 

 
• W PASCO Capstone, wybierz Pomoc PASCO Capstone 

z menu Pomoc lub naciśnij klawisz F1. 

 
Łączenie z czujnikiem 

 
• W PASCO Capstone kliknij pozycję Hardware Setup na 

palecie Tools, aby potwierdzić, iż czujnik został 

rozpoznany. W oknie Hardware Setup wybierz żądany 

czujnik, który odpowiada numerowi znajdującemu się na 
jego obudowie (XXX-XXX). Zamknij okno Hardware Setup.  

 
Gromadzenie danych 

 
• W PASCO Capstone, wybierz ekran w oknie 

głównym. Na ekranie użyj menu <Select 

Measurement> aby wybrać pomiar, który ma być 

pokazany. 

 
• Wybierz Record, aby rozpocząć zbieranie danych. 

 
 

 

Zbieranie danych 
 

1. Wypłucz koniec sondy pH wodą destylowaną. 

2. Zanurz koniec sondy pH w mierzonym roztworze. Szklana 

membrana w kształcie żarówki powinna być całkowicie 

zanurzona. 

 
3. Wciśnij lub kliknij przycisk "Record" lub "Start" aby rozpocząć 

rejestrowanie danych. 

 
4. Poczekaj, aż odczyt ustabilizuje się. 

 
5. Przepłucz ponownie koniec sondy pH przed umieszczeniem 

jej w innym roztworze. 

 

Kalibracja 

Kalibracja nie zawsze jest konieczna, zwłaszcza w przypadku 

pomiaru jedynie zmian wartości fizycznych, a nie wartości 

bezwzględnych. Jednakże czujnik pH może być skalibrowany. 

Szczegóły dotyczące teorii kalibracji opisano w Załączniku B na 

końcu dokumentu. 

Żywotność baterii 

Bezprzewodowy czujnik pH zasilany jest baterią zegarkową 3V 

(CR2032). Żywotność baterii jest bardzo ważna dla zapewnienia 

prostoty i komfortu użytkowania, dlatego wszystkie produkty 

bezprzewodowe firmy PASCO zostały zaprojektowane z myślą 

o wysokiej żywotności baterii. Na przykład, czujnik wyłącza się 

samoczynnie po krótkim czasie bezczynności. 
 

Spodziewamy się, że żywotność baterii przekroczy jeden rok, lecz 

rzeczywisty czas pracy zależy od czynników takich, jak 

np. częstotliwość próbkowania danych. 
 

Przechowywanie czujnika 
 

Jeśli czujnik będzie przechowywany przez wiele miesięcy, 

zalecamy wyjęcie baterii, aby uniknąć uszkodzenia czujnika 

w przypadku wycieku baterii. 

Demontaż i wymiana baterii 

Jeśli dioda stanu baterii czujnika miga na czerwono, może być 

konieczna wymiana baterii. Wymiana zastosowanej w urządzeniu 

baterii pastylkowej polega na wyjęciu pokrywki z tyłu czujnika, 

wyciągnięciu starej baterii, zainstalowaniu nowej baterii tego 

samego typu, oraz umocowaniu pokrywki z powrotem. Do 

wykonania tej czynności niezbędna jest moneta oraz bateria 

trójwoltowa CR2032 (bateria ta jest ogólnodostępna w sklepach 

elektronicznych i wielobranżowych). 
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Wyjmowanie baterii 
 

Chwyć czujnik do góry nogami. 

Umieść monetę w szczelinie, a 

następnie przekręć zamknięcie 

komory baterii w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara (od lewej do prawej), tak by 

znacznik na zamknięciu zbiegł się z 

drugim znacznikiem na czujniku 

(patrz rysunek). 
 

Obróć czujnik dolną częścią 

skierowaną w dół, tak aby pokrywa 

komory baterii mogło wypaść na dłoń. 

Upewnij się, że na pokrywie pozostała 

uszczelka komory baterii. 

 Uszczelka jest "O-ringiem", który jest utrzymywany w miejscu przez 

wypusty na pokrywie. Nie należy dotykać wnętrza komory. 

Naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk do momentu 

zaświecenia się diod wskazujących, a następnie puść przycisk. 

 

• Jeśli czujnik przestanie komunikować się z programem na 

komputerze lub aplikacją tabletu, spróbuj ponownie 

uruchomić program lub aplikację. Jeśli problem nie zostanie 

rozwiązany, wciśnij i przytrzymaj przycisk ON przez 10 

sekund, a następnie puść go. Uruchom czujnik normalnie. 

 
• Wyłącz Bluetooth, a następnie włącz go z powrotem. Wykonaj 

kolejną próbę. 

 

Konserwacja sondy pH 

Przechowywanie sondy pH 
 

W przypadku przechowywania przez kilka tygodni lub krócej, 

wypłucz koniec sondy pH wodą destylowaną i umocuj butelkę 

z powrotem na końcu sondy. 
 

Wypust Uszczelka (o-ring) • UWAGA: Aby uzyskać więcej roztworu do przechowywania, 

wymieszaj równe części 4 M chlorku potasu (KCl) i roztworu 

buforowego o pH 4, z kilkoma kroplami środka 

konserwującego. 
 

 
 
 
 
 
 

NIE DOTYKAĆ 

 
 
 
 
 

zamkniecie 

komory bateryjnej 

 
 
 
 

Bateria (CR2032) 

Sondę pH można przechowywać w roztworze do 

przechowywania przez czas nieokreślony. Po długim okresie 

przechowywania, sonda może wyschnąć. W takim przypadku, 

prawidłowy stan sondy pH można przywrócić poprzez 

ponowne nawilżenie szklanej membrany (patrz poniżej). 
 

Przywracanie prawidłowego stanu sondy pH sondy 
 

Wyjmij zużytą baterię z komory baterii i wymień ją na nową 

baterię tego samego typu. Zwróć uwagę, że bateria jest 

utrzymywana w miejscu przez małe wypusty na zamknięciu. 

Strona baterii oznaczona znakiem "+" powinna być skierowana 

ku zamknięciu. 
 

Zamykanie komory baterii 
 

Umieść zamknięcie komory baterii z nową 

baterią z powrotem na czujniku. Zrównaj 

znacznik na pokrywie z drugim 

znacznikiem i przy pomocy monety obróć 

pokrywę w kierunku ruchu wskazówek 

zegara (od prawej do lewej), tak by 

znacznik na pokrywie zbiegł się z 

pierwszym znacznikiem na czujniku. 
 

(Patrz także "Instrukcje dotyczące utylizacji baterii" w rozdziale 

Wsparcie techniczne.) 
 

Powiązany artykuł 

• Zestaw wymiennych baterii zegarkowych (10 szt.) - 

PS-3504 

Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym 
czujnikiem pH 

 

• Jeśli czujnik utraci połączenie Bluetooth i nie połączy się 

ponownie, spróbuj wcisnąć przycisk ON.  

Poniższa procedura ma na celu poprawę sprawności wolno 

działającego czujnika pH lub ponowne nawodnienie szklanej 

membrany. 

 
1. Wyczyść sondę pH stosując jedną lub więcej z 

następujących metod. 

 
• Jeśli sonda pH jest zanieczyszczona białkami, nasącz 

sondę roztworem 1% pepsyny w 0,1 M kwasu solnego 

(HCl). 

 

• Jeżeli sonda pH jest zanieczyszczona osadami 

nieorganicznymi, przepłucz sondę roztworem 0,1 M 

kwasu edetynowego (EDTA). 

 
• Jeśli sonda pH jest zanieczyszczona olejem lub smarem, 

umyj sondę w łagodnym detergencie lub rozpuszczalniku, o 

których wiadomo, że są skuteczne dla oleju lub smaru. 

 
• Jeżeli pomiar pH sondy wykonywany jest z nadmiernym 

opóźnieniem, nasącz sondę na przemian 12 M 

wodorotlenku sodu (NaOH) i 1 M kwasu solnego (HCl). 

Pozostaw sondę w każdym roztworze na jedną minutę. 

Całkowicie przepłucz ją pomiędzy kolejnymi 

zanurzeniami, kończąc kwasem chlorowodorowym. 

 
2. Namocz sondę pH w 0,1 kwasu solnego na 30 minut. 

 
3. Namocz sondę pH w roztworze buforowym o pH 7 na 

10 minut. 

 
 
 

 
Tu 

mon

eta 

 
 
 
 

 
Drugi znacznik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy znacznik 
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Sonda ORP 

 
 

ISE dla amonu 

 

Jeśli procedura przywracania sprawności nie przyniesie skutku, 

sondę należy wymienić. 
 

Powiązane artykuły 

 
• zestaw kapsułek 

buforowych pH (SC-

2321) 

 
• Bezprzewodowy licznik 

kropel (PS-3214) 

 
Bezprzewodowy precyzyjny licznik 

kropel jest przeznaczony do 

pomiaru kropel roztworu 

dodawanych do innego roztworu, 

np. podczas eksperymentu 

miareczkowania. 
 

Alternatywne elektrody 
 

Bezprzewodowy czujnik pH 
współpracuje z kilkoma 
alternatywnymi elektrodami 
dostępnymi do nabycia w PASCO: 

 
• Sonda redukcji oksydacji 

(ORP)
1
 

• Elektroda jonoselektywna dla amonu (ISE)
2
 

 
• Elektroda jonoselektywna dla dwutlenku węgla  

 
• Elektroda jonoselektywna dla wapnia 

 
• Elektroda jonoselektywna dla chlorku 

 
• Elektroda jonoselektywna dla potasu 

 
• Elektroda jonoselektywna dla azotanu 

 
1
Uwaga: Sonda redukcji oksydacji jest stosowana do 

monitorowania roztworów podczas miareczkowania 

redukującego oksydację, przeprowadzania badań jakości wody 

oraz pomiaru efektów chlorowania wody. 

2
Ostrożnie: Wymagane są zaawansowane procedury chemiczne 

Elektrody jonoselektywne PASCO są sondami o jakości 

przemysłowej, które dają doskonałe wyniki pod warunkiem 

prawidłowego użycia. 

Obsługa tych elektrod wymaga należytego przeszkolenia 

w dziedzinie bezpiecznego obchodzenia się z łatwopalnymi, 

żrącymi i korozyjnymi substancjami chemicznymi, a także 

praktycznej znajomości czynności rozcieńczania i kalibracji. 

Sugerowane eksperymenty 

Przy użyciu czujnika pH PS-3204 może być wykonany 

praktycznie każdy eksperyment, który obejmuje pomiar pH. 

Odwiedź stronę internetową PASCO pod adresem 

www.pasco.com.pl , 

aby uzyskać więcej informacji na ten temat.  

 

Czujnik pH 

Zakres pH 0 do 14 

Dokładność ±0,1 po kalibracji 

Rozdzielczość 0,02 

Sonda pH 

Typ Elektroda zespolona Ag-AgCl wypełniona żelem 

Złącze BNC 

 

Wsparcie techniczne 

Aby uzyskać pomoc w zakresie dowolnych produktów PASCO, 

prosimy o kontakt z firmą PASCO w USA lub dystrybutorem 

w Polsce: 

Adres:  PASCO scientific 

10101 Foothills Blvd. 

Roseville, CA 95747-7100 

Telefon: +1 916 462 8384 (międzynarodowy) 

800-772-8700 (USA) 

Sieć: www.pasco.com 

Email: support@pasco.com 

 

Dystrybutor PASCO w Polsce: 
IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. 

ul. Arkuszowa 190,  01-934 Warszawa 

tel. + 48 606 850 155, T  +48 22 752 27 88 – 96 wew. 109 

www.pasco.com.pl;  pasco@irs.com.pl 

 

Profesjonalną i odpowiedzialną współpracą z nauczycielami 

wspieramy rozwój uczniów i studentów w współczesnym świecie. 

 

 
Ograniczona gwarancja 

Opis gwarancji produktu znajduje się w katalogu PASCO. Więcej informacji znaleźć 

można na stronie www.pasco.com/legal. 

 
Prawa autorskie 

Niniejsza instrukcja PASCO jest chroniona prawami autorskimi; wszelkie prawa 

zastrzeżone. Zezwala się instytucjom edukacyjnym typu non-profit na powielanie 

jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji, pod warunkiem wykorzystania jej wyłącznie 

we własnych laboratoriach i salach lekcyjnych, oraz niesprzedawania. Powielanie w 

innych okolicznościach, bez pisemnej zgody firmy PASCO, jest zabronione. Wersja 

11/17. 

 
Znaki towarowe 

PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, PASPORT i SPARKvue są znakami 

towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi PASCO scientific, w Stanach 

Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszelkie inne marki, produkty lub nazwy 

usług są lub mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi i są używane 

do identyfikacji produktów lub usług ich odpowiednich właścicieli. Więcej informacji 

znaleźć można na stronie www.pasco.com/legal. 

 

 
zestaw kapsułek 
buforowych pH 

 
 
 
 

 
Licznik kropel Licznik kropel 

http://www.pasco.com/
mailto:support@pasco.com
http://www.pasco.com/legal
http://www.pasco.com/legal
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Oświadczenie FCC 

To urządzenie cyfrowe klasy A jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie 

i obsługa urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie 

może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi tolerować wszelkie 

odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane 

działanie. 

 
Deklaracja CE 

Urządzenie zostało zbadane i uznane za zgodne z zasadniczymi wymogami 

i innymi stosownymi przepisami stosownych dyrektyw UE. 

 
Instrukcje dotyczące utylizacji produktów po zakończeniu cyklu życia: 

Przedmiotowy produkt elektroniczny podlega przepisom dotyczącym utylizacji 

i recyklingu, które mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Państwa 

obowiązkiem jest poddanie sprzętu elektronicznego recyklingowi zgodnie 

z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, aby 

zapewnić, że zostanie on poddany odzyskowi surowcowemu w sposób, który chroni 

zdrowie ludzkie i środowisko. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać zużyty sprzęt 

do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym punktem odbioru odpadów lub 

ze sprzedawcą. 

Symbol WEEE Unii Europejskiej (Waste Electronic and 

Electrical Equipment) (przedstawiony po prawej) na 

produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie 

może być wyrzucany do standardowego pojemnika na 

odpady. 

 
Instrukcja dotycząca utylizacji baterii: 

Baterie zawierają substancje chemiczne, których uwolnienie może mieć wpływ na 

środowisko i zdrowie ludzkie. Baterie powinny być zbierane oddzielnie w celu 

recyklingu i poddawane recyklingowi w lokalnym zakładzie utylizacji materiałów 

niebezpiecznych, zgodnie z przepisami krajowymi i regionalnymi. Aby dowiedzieć się, 

gdzie można oddać zużytą baterię do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym 

punktem odbioru odpadów lub z dystrybutorem produktów. 

Bateria zastosowana w tym produkcie jest oznaczona 

międzynarodowymi symbolami wskazującymi na 

konieczność selektywnej zbiórki i recyklingu. 
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Załącznik A:  - kompatybilność 

Odwiedź stronę internetową PASCO pod adresem 
 

www.pasco.com/compatibility 
 

aby uzyskać najnowsze informacje na temat kompatybilności 

technologii Bluetooth. 
 

Platforma Kompatybilność Bluetooth SMART 

iOS iPad 3 i nowsze  

iPhone 4S i nowsze  

iPod Touch 5 i nowsze 

SPARK Element Wszystkie modele 

Android Android 4.3 i nowsze 

Chromebook Chrome OS (wymaga adaptera PS-3500*) 

Mac OS X
1
 Modele wprowadzone w lipcu 2011 r. lub później 

Windows Windows 7 i nowszy (wymaga adaptera PS-3500*) 

*Adapter PS-3500 USB Bluetooth 4.0, po 

podłączeniu do portu USB, umożliwia 

podłączenie do trzech urządzeń Bluetooth 

SMART, takich jak przedmiotowe urządzenie 

bezprzewodowe PASCO, do komputerów 

z systemem Windows, Chromebooków 

i starszych komputerów Macintosh. 
 

Uwaga: Adapter PS-3500 USB Bluetooth 4.0 

jest jedynym adapterem, jaki możemy obecnie 

zalecić. Na rynku dostępnych jest wiele innych adapterów 

Bluetooth 4.0, lecz ten posiada specyficzną konstrukcję, która 

umożliwia parowanie czujników Bluetooth SMART z poziomu 

aplikacji. 

1 Aby sprawdzić kompatybilność Bluetooth komputera Mac, 

wykonaj następujące czynności: 
 

• Kliknij przycisk jabłka. 

• Wybierz O tym Macu 

 
• Kliknij przycisk Więcej Informacji... 

 
• Kliknij przycisk Raport Systemowy 

 
• Wybierz Bluetooth z paska bocznego po lewej, 

pod Sprzęt. 

 

• Znajdź na liście pozycję "Wersja LMP". 

 
• Jeśli Twój Mac jest wyposażony w Bluetooth SMART, pod 

"wersja LMP" wskazane będzie 0x6. (Wskazania niższe, 

niż 0x6 oznaczają starszą wersję Bluetooth. Twoje 

urządzenie będzie potrzebowało adaptera PS-3500 USB 

Bluetooth 4.0) 
 

1 Mac Mini i MacBook Air zostały wyposażone w technologię 

Bluetooth SMART w 2011 roku. MacBook Pro został w nią 

wyposażony 

W 2012 roku. Mac Pro, który zadebiutował w grudniu 2013 roku, 

obsługuje technologię Bluetooth SMART. 
 

Wyjątek: Przed uaktualnieniem do wersji El Capitan (Mac OS X 

10.11.x) prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym PASCO, 

jeśli posiadasz komputer Macintosh z wersją LMP "0x4", która 

wymaga adaptera PS-3500 USB Bluetooth 4.0 
 

Czym jest Bluetooth SMART®? 

Bluetooth SMART (znany również jako Bluetooth Low Energy lub 

wersja 4.0 specyfikacji Bluetooth) jest najnowszym protokołem 

technologii bezprzewodowej stworzonej przez dostawcę usług 

telekomunikacyjnych Ericsson w 1994 roku. Jest to przyjazna 

energetycznie i programistycznie wersja Bluetooth, która została 

opracowana dla standardu Internet of Things (IoT). 

 
 
 
 
 

Adapter PS-
3500 USB 

Bluetooth 4.0 

http://www.pasco.com/compatibility


8 

Bezprzewodowy czujnik pH PS-3204 
 

 

 

Załącznik B: Kalibracja 

Przygotowanie do kalibracji 
 

Kalibracja będzie wymagała wody destylowanej, dwóch różnych 

roztworów buforowych pH oraz pojemników na wodę i roztwory 

buforowe. Czujnik wymaga "sparowania" z tabletem lub 

komputerem, oraz uruchomienia oprogramowania do zbierania 

danych (na przykład SPARKvue). 

 
•  Zestaw kapsułek buforowych pH (SC-2321) firmy 

PASCO zawiera trzy fiolki, każda z dziesięcioma 

kapsułkami o pH 4,0, pH 7,0 i pH 10,0, oraz butelkę 

roztworu konserwującego ze wskaźnikiem pH 

zabarwiającym każdy roztwór buforowy w celu ułatwienia 

identyfikacji. 

 
• Każda kapsułka może wytworzyć 100 mililitrów (ml) 

roztworu buforowego. 

 
• PASCO oferuje w sprzedaży pojemniki takie jak zlewki 

o pojemności 100 ml i 1000 ml. 

 
• Przygotuj dwa roztwory buforowe o wartościach pH 

tworzących zakres wartości, które będą mierzone. Na 

przykład, wykonaj jeden roztwór o pH 4, i drugi o pH 7. 

Kalibracyjne roztwory buforowe powinny mieć taką samą 

temperaturę jak roztwory, które będą mierzone. 

 
Korzystanie z oprogramowania SPARKvue do kalibracji 

 

UWAGA: Aktualne informacje na ten temat znaleźć można 

w sekcji pomocy programu SPARKvue. 

1. Kliknij (lub naciśnij) przycisk  (pokaż konfigurację 
sprzętu). 

• Otworzy się ekran Skonfiguruj czujnik i pomiary.  

2. Kliknij ikonę  (Skalibruj pomiar). 

• Otworzy się ekran Kalibruj czujnik: Wybierz pomiar.  

 

3. Kliknij pole Wybierz czujnik, a następnie Wybierz 
pomiar.  

 

4. Kliknij pole Wybierz typ kalibracji (w tym przykładzie 
kliknij „2 punkty (dostosuj nachylenie i przesuniecie)”) 

5. Kliknij przycisk Kontynuuj. 

• Zostanie otwarty ekran Kalibruj czujnik: Wprowadź 
wartości. 

 

6. Wypłucz koniec sondy pH w wodzie destylowanej, 
a następnie umieść go w roztworze buforowym pH 4. 

 

7. W polu Punkt Kalibracji 1 kliknij przycisk wartości 

standardowej i wprowadź znaną wartość (w tym przykładzie 
4.00). 

 

8. W polu Punkt Kalibracji 1 kliknij Odczytaj z czujnika. 

• Wartość zmierzona przez czujnik zostanie wprowadzona do 
pola Wartość czujnika . 

 

9. Wyjmij sondę z pierwszego roztworu buforowego i wypłucz 
koniec sondy wodą destylowaną. Wysusz sondę, a następnie 
umieść ją w roztworze buforowym o pH 7. 

 

10. W punkcie Punkt Kalibracji 2 kliknij pole Standardowa 

Wartość i wprowadź znaną wartość pH buforu (czyli 7.00 
w tym przykładzie). 

 

11. W Punkt kalibracji 2 kliknij pole Odczytaj z czujnika. 

 
• Druga wartość zmierzona przez czujnik zostanie 

wprowadzona do pola Wartość czujnika.  

 

12. Kliknij OK. 

 
Stosowanie PASCO Capstone do kalibracji 

 

UWAGA: Aktualne informacje na ten temat znaleźć można 

w sekcji pomocy programu PASCO Capstone. 

 

1. Kliknij Calibration ( ) w palecie Tools . 

 

2. Wybierz sondę, którą chcesz skalibrować: pH 

Measurement. 

 
3. Kliknij przycisk Next. 

 
4. Wybierz typ kalibracji, którą chcesz wykonać: Two 

Standards (2 point). 

 
5. Kliknij przycisk Next. 

 
6. W polu tekstowym Standard Value wprowadź 

pierwszą znaną wartość bufora pH (w tym przykładzie 

4.00). 

 
7. Wypłucz i osusz sondę pH 

 
8. Umieść sondę pH w roztworze buforowym pH 4 i zamieszaj. 

 
9. Gdy wskazanie Current Value ustabilizuje się, kliknij 

przycisk Set Current Value to Standard Value. 

 
10. Kliknij przycisk Next. 

 
11. W polu tekstowym Standard Value wprowadź drugą 

znaną wartość bufora pH (w tym przykładzie 7.00). 

 
12. Wyjmij sondę z pierwszego roztworu buforowego, 

wypłucz i wysusz koniec sondy. 

 
13. Umieść sondę w drugim roztworze buforowym i zamieszaj. 

 
14. Gdy wskazanie Current Value ustabilizuje się, kliknij 

przycisk Set Current Value to Standard Value. 
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15. Kliknij przycisk Next. 

 
16. Kliknij przycisk Finish. Wypłucz i osusz sondę przed 

użyciem jej do pomiaru danych. 

 
Informacje teoretyczne dotyczące kalibracji 

Jedną z funkcji oprogramowania do gromadzenia danych 
PASCO jest pobieranie szeregu surowych danych z czujnika 
i przekształcanie ich w dane skalibrowane, które można 
zobaczyć na wykresie, w tabeli i w innych postaciach. Jeśli 
samemu nie skalibrujesz czujnika, oprogramowanie zastosuje 
domyślną kalibrację wczytywaną po połączeniu się z danym 
czujnikiem. 

 
Można powiedzieć, że oprogramowanie czujnika zajmuje się 
przetwarzaniem danych surowych na skalibrowane. 
W ramach wykonywanej przez użytkownika kalibracji, 
oprogramowanie zmienia równanie liniowe, które 
przekształca surowe dane wejściowe w skalibrowane dane 
wyjściowe. Funkcja liniowa jest następująca: 

Surowa dana wejściowa = nachylenie x 
skalibrowana dana wyjściowa + przesunięcie lub: 
Skalibrowana dana wyjściowa = (surowa dana wejściowa - 
przesunięcie)/nachylenie 

Funkcja może być przedstawiona graficznie jako linia. 

 

Linię tę wyznaczają dwa punkty, Pt 1 i Pt 2. W kalibracji 
dwupunktowej, każdy punkt jest przestawiany poprzez 
skojarzenie znanej wartości standardowej (np. temperatury 
wody z lodem) z surowym pomiarem wejściowym, który 
czujnik przekazuje po odczytaniu wspomnianej standardowej 
wartości odniesienia. W przypadku kalibracji jednopunktowej, 
tylko jeden z punktów jest zmieniany przez użytkownika. 

Rodzaje kalibracji 

Istnieją trzy rodzaje kalibracji: dwupunktowa, jednopunktowa - 
nachylenie i jednopunktowa - przesunięcie. Każda z tych 
kalibracji może być przeprowadzona na pojedynczym czujniku 
lub jednocześnie na wielu podobnych czujnikach, jednak dla 
każdego czujnika oprogramowanie automatycznie wybiera 
najbardziej typowy sposób kalibracji jako ustawienie 
domyślne. 

Kalibracja dwupunktowa 

W przypadku kalibracji dwupunktowej można zmienić dwa 
punkty, aby zdefiniować nową linię. Ten typ kalibracji ma wpływ 
zarówno na nachylenie, jak i na przesunięcie. 

  
 

Kalibracja jednopunktowa - nachylenie 

W przypadku kalibracji jednopunktowej - nachylenie, resetowany 
jest tylko jeden punkt. Nachylenie linii zmienia się tak, aby linia 
przecinała nowy punkt, podczas gdy przesunięcie (lub punkt 
przecięcia z Y) nie zmienia się. 

 
 

Kalibracja jednopunktowa - przesunięcie 

W przypadku kalibracji jednopunktowej - przesunięcie, 
resetowany jest tylko jeden punkt. Linia przesuwa się tak, aby 
przecinała nowy punkt, ale jej nachylenie nie zmieniło się. 

Kalibracja typu przesunięcie jest zazwyczaj stosowana w celu 
zgodności jednego czujnika z innym. Ze względu na zmienność 
pomiędzy czujnikami (z przyczyn technicznych), drugi czujnik 
może dawać odczyty wyższe, niż pierwszy. W celu uzgodnienia 
odczytu czujników można zastosować kalibrację typu 
przesunięcie. 

 

 


