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Датчик сили та прискорення Go DirectTM 
(Артикул GDX-FOR) 

 
 

Датчик сили та прискорення Go Direct включає 3-вимірний акселерометр зі стаціонарним та точним 

датчиком сили, який вимірює невеликі значення сили ±0,1 Н і до ±50 Н. 

 

Примітка: Продукти Vernier розроблені для навчальних цілей. Наші продукти не рекомендується 

застосовувати у жодних промислових, медичних або комерційних процесах, наприклад: для 

реанімації, встановлення діагнозу пацієнта, для контролю над виробничим процесом або будь-якого 

промислового аналізу. 

 

Склад 

 Датчик сили та прискорення Go Direct 

 Кріплення гака 

 Кріплення бампера 

 Нейлонова заглушка 

 Допоміжний стержень 

 Micro USB кабель 

 

Відповідне програмне забезпечення  
Перелік програмного забезпечення, сумісного з Датчиком сили та прискорення Go Direct, можна 

знайти на www.vernier.com/manuals/gdx-for.  

 

Структура 
Гак і бампер кріпляться до датчика шляхом їхнього закручування в стовп. 

 
Закріплений гак 

 

 

 
Закріплений бампер 
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Запуск 
Просимо перейти за наступним посиланням для отримання інформації про спеціальне підключення 

до платформи:  

www.vernier.com/start/gdx-for 

 

З’єднання через Bluetooth 

1. Встановіть Graphical Analysis 4 на своєму 

комп’ютері або ChromebookTM. Перевірте 

наявність програмного забезпечення на 

www.vernier.com/ga4. 

2. Заряджайте свій датчик принаймні 2 години 

перед першим використанням.  

3. Увімкніть ваш датчик, один раз натиснувши 

кнопку живлення. LED індикатор Bluetooth® 

загориться червоним. 

4. Запустіть Graphical Analysis 4. 

5. Клікніть або виберіть «Збір даних за 

допомогою датчика». 

6. Клікніть або виберіть ваш датчик Go Direct зі 

списку Виявлених безпровідних пристроїв. 

ID вашого датчика знаходиться біля штрих-

коду на датчику. Bluetooth LED лампочка 

загориться зеленим у разі успішного 

підключення. 

7. Активний канал показано у списку «Канали 

датчика для підключених пристроїв». Щоб 

змінити канали, виберіть комірку біля 

Каналу(ів) датчика, який ви б хотіли 

активувати. 

8. Виберіть або клікніть «Готово» (Done), щоб 

активувати режим збору даних. 

USB з’єднання 

1. Встановіть Graphical Analysis 4 на своєму 

комп’ютері або Chromebook. Перевірте 

наявність програмного забезпечення на 

www.vernier.com/ga4. 

2. Підключіть датчик до USB порту. 

3. Запустіть Graphical Analysis 4. 

4. Клікніть або виберіть «Менеджер пристроїв» 

(Device manager) . 

5. Активний канал показано у списку «Канали 

датчика для підключених пристроїв». Щоб 

змінити канали, виберіть комірку біля 

Каналу(ів) датчика, який ви б хотіли 

активувати. 

6. Виберіть або клікніть «Готово» (Done), щоб 

активувати режим збору даних. 

  

 

Заряджання датчика 
Підключіть Датчик сили та прискорення Go Direct до вкладеного micro USB кабелю та будь-якого 

USB пристрою на дві години. 

Заряджання Помаранчевий LED індикатор біля іконки акумулятора горить постійно, 

доки датчик заряджається. 

Повністю заряджений Зелений LED індикатор біля іконки акумулятора горить постійно, коли 

датчик повністю заряджений. 
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Енергоживлення датчика 

Вмикання датчика Один раз натисніть кнопку. Червоний LED індикатор біля іконки Bluetooth 

спалахує під час вмикання пристрою. 

Переведення датчика 

в режим сну 

Натисніть та утримуйте кнопку більше трьох секунд, щоб перевести датчик 

в режим сну. Червоний LED індикатор припиняє спалахувати в режимі сну. 

 

Підключення датчика 
Просимо перейти за наступним посиланням для отримання інформації про оновлене підключення: 

www.vernier.com/start/gdx-for. 

 

Підключення через Bluetooth 

Готовий до підключення Червоний LED індикатор біля іконки Bluetooth спалахує, коли датчик 

активовано і він готовий до підключення. 

Підключений Зелений LED індикатор біля іконки Bluetooth спалахує, коли датчик 

підключено через Bluetooth. 

 

Підключення через USB 

Підключений та заряджається Помаранчевий LED індикатор біля іконки акумулятора 

горить постійно, коли датчик підключено до Graphical 

Analysis через USB, а пристрій заряджається. LED індикатор 

біля іконки Bluetooth вимкнено. 

Підключений, повністю заряджений Зелений LED індикатор біля іконки акумулятора горить 

постійно, коли датчик підключено до Graphical Analysis через 

USB, а пристрій є повністю зарядженим. LED індикатор біля 

іконки Bluetooth вимкнено. 

Заряджання через USB, підключений 

через Bluetooth 

Помаранчевий LED індикатор біля іконки акумулятора 

горить постійно, коли датчик підключено до зарядного 

пристрою через USB, а сам пристрій заряджається. Зелений 

LED індикатор біля іконки Bluetooth спалахує, коли датчик 

підключено через Bluetooth. 
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Ідентифікація датчика 
Коли підключено два або більше датчики, їх можна ідентифікувати, вибравши або клікнувши 

«Визначити в інформації про датчики». 

 

Використання продукту 
Підключіть датчик, виконуючи вказівки у розділі «Запуск» у цій інструкції користувача. 

 

Канали 

Датчик сили та прискорення Go Direct має 7 каналів вимірювань. Канали мають наступні назви: 

 Сила 

 Прискорення осі Х 

 Прискорення осі Y 

 Прискорення осі Z 

 Гіроскоп осі Х  

 Гіроскоп осі Y  

 Гіроскоп осі Z  

 

Сила 

Канал за замовчуванням, який активується при включенні датчика, - сила. Силовий канал вимірює 

поштовхи та удари вздовж головної осі корпусу датчика. Використовуйте кріплення гака та 

кріплення бамперу для штовхання. Удари реєструють у вигляді позитивних зусиль, а поштовхи – у 

вигляді негативних зусиль, якщо показники датчика не було змінено у Graphical Analysis 4. 

 

Прискорення 

Існує три канали прискорення, які вимірюються одним чипом, розміщеним під 3-вимірною іконкою 

на етикетці. Іконка показує позитивний напрямок для кожної осі, з х-напрямком паралелі 

прискорення для сили удару на датчику сили та z-напрямку прямо через етикетку. Кожен напрямок 

прискорення можна вимірювати окремо. 

Якщо ви вирішите активувати усі три канали прискорення одночасно, ви можете створити 

розрахунковий стовпчик для загального значення прискорення. 

 

Гіроскоп 

Використовуйте канали гіроскопу для вимірювання швидкості обертання пристрою. Виміряні 

значення є позитивними, коли обертання проводиться проти годинникової стрілки по відношенню до 

напрямків осей, визначених 3-осьовою іконкою на ярлику. Наприклад, якщо розмістити етикетку 

напрямком уверх на поворотній платформі, яка обертається за часовою стрілкою, х- та у-гіроскопи 

будуть відображати показники, близькі до нуля, а z-гіроскоп буде відображати негативні показники. 

Якщо ви вирішите активувати усі три канали гіроскопів одночасно, ви можете створити розрахункову 

колонку для загальної величини кутової швидкості. 

 

Калібрування датчика 
Сила 

Цей датчик має заводське калібрування. Якщо ви хочете провести калібрування датчика сили 

самостійно, використовуйте калібрування за двома точками: не застосовується жодна сила і 

застосовується лише відома сила. 
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Найпростіше зняти гирьку з гаку. Ми рекомендуємо гирьку вагою 1 кг або більше. Не перевищуйте 

максимум в 50 Н під час калібрування. 

 

Прискорення 

Цей датчик має заводське калібрування. 

 

Гіроскоп 

Цей датчик має заводське калібрування. 

 

Специфікації 
Час реагування 1 мс 

Діапазон сили ±50 Н 

Діапазон прискорення ±156,8 м/с2 

Діапазон гіроскопу ±34,9 рад/с 

USB специфікація USB 2.0 повношвидкісний 

Безпровідна специфікація Bluetooth v4.2 

Максимальний безпровідний діапазон 30 м (без перекриттів) 

Габарити  Довжина: 7,6 см, не включаючи підставку або гак чи бампер 

Ширина: 5,7 см 

Висота: 3,3 см 

Акумулятор  300 мА Li-Poly перезаряджається 

Термін використання акумулятора 

(одиничний повний заряд) 

~24 години постійного збору даних 

Термін використання акумулятора 

(довготривалий) 

~300 циклів повного заряду (кілька років залежно від 

використання) 

 

Догляд та обслуговування 
Інформація про акумулятор 

Датчик сили та прискорення Go Direct містить невеликий літій-іонний акумулятор у рукоятці. 

Система розроблена для споживання незначної кількості енергії і не обтяжує акумулятор. Хоча 

акумулятор має гарантію на один рік, очікуваний термін використання акумулятора повинен 

складати кілька років. Змінні акумулятори доступні від Vernier (артикул: GDX-BAT-300). 

 

Зберігання та обслуговування 

Для зберігання Датчика сили та прискорення Go Direct протягом тривалих періодів часу, переведіть 

пристрій у режим сну, натиснувши та утримуючи кнопку протягом як мінімум трьох секунд. 

Червоний LED індикатор перестає спалахувати, що демонструє переведення пристрою у режим сну. 

Протягом кількох місяців акумулятор буде розряджатись без пошкоджень. Після такого зберігання 

заряджайте пристрій протягом кількох годин, і пристрій буде готовий до використання. 

Вплив на акумулятор температур вище 350С (950F) буде скорочувати термін його використання. По 

можливості, зберігайте пристрій у зоні, що не піддається впливу надмірних температур. 
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Водостійкість 

Датчик сили та прискорення Go Direct не є водостійким, тому його не можна ніколи занурювати у 

воду. 

Якщо вода потрапить у пристрій, потрібно негайно відключити живлення (натисніть та утримуйте 

кнопку живлення більше трьох секунд). Відключіть датчик та кабель заряду, вийміть акумулятор. 

Пристрій повинен повністю висохнути перед тим, як використовувати пристрій знову. Не 

намагайтесь висушити його за допомогою зовнішнього джерела тепла. 

 

Принцип роботи датчика 
Сила 

Силовий канал використовує технологію датчика опору для вимірювання сили на основі згинання 

променю у датчику напруги. 

 

Акселерометр 

Акселерометр – це мікроелектромеханійний пристрій (MEMS пристрій), який складається з консолі 

та тестової гирьки. З прискоренням гирьки консоль згинається, створюючи сигнал, пропорційний до 

прискорення. Три ортогональні осі забезпечують три канали інформації про прискорення.  

 

Гіроскоп 

Гіроскоп – це мікроелектромеханійний пристрій, який використовує вібруючу конструкцію для 

визначення швидкості обертання з використанням сили Коріоліса на конструкції. Три ортогональні 

осі забезпечують три канали інформації про прискорення. 

 

Додаткова інформація про прискорення 

Оскільки акселерометр є чутливим і до прискорення, і до гравітаційного поля Землі, інтерпретація 

вимірювань акселерометра є комплексною. Корисна модель для розуміння вимірювань акселерометра 

– це пружинна шкала з опорною вагою (або предметом), який кріпиться до шкали. Якщо шкала 

спрямована уверх (звичайна орієнтація для такого пристрою), вага гирі змушує пружину стискатись, і 

ви отримуєте не нульові показники. Якщо ви перевертаєте шкалу, пружина буде розширюватись 

замість стискання, і ми отримаємо показники з протилежним знаком. Якщо ви повернете шкалу 

таким чином, щоб вона була спрямована вбік, і залишите її без руху, пружина буде у своєму 

звичайному положенні, а показники будуть нульовими. Якщо ви прискорили шкалу в напрямку 

гирьки, пружина буде стискатись. Якщо ви відтягнете шкалу від гирьки, пружина розтягнеться. У 

кожному випадку шкала зчитує значення відповідно до нормальної сили на гирьці. Цей показник 

можна зробити відносним, розділивши гирьку, надаючи одиниці Н/кг, що дорівнюють м/с2. 

 

П.: Що вимірює акселерометр? 

В.: Звичайну силу на одиницю маси, також відому як належне прискорення. 

Пам’ятайте, що це не чиста сила на одиницю маси (що є прискоренням), але й звичайна сила на 

одиницю маси. Така інколи незвичайна величина відповідає тому, що людина відчуває на 

американських гірках під час поворотів. Таке пояснення є корисним навіть для загального значення 

прискорення скалярної величини, що становить 9,8 Н/кг для 3-вимірного акселерометра у стані 

спокою, нуль для нього у стані вільного падіння, та більше ніж 9,8 для одного знаку після коми після 

округлення. 
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Така стандартна інтерпретація сили працює навіть для одновимірного акселерометру, який 

прискорений у горизонтальному напрямку. Показник не є нульовим, оскільки тестова маса всередині 

пристрою повинна мати силу, яка застосовується до його прискорення. Це просто звичайна сила, яка 

може бути горизонтальною. 

Під час обговорення показників акселерометра ми можемо назвати їх «Звичайна сила на одиницю 

маси» з одиницями вимірювання Н/кг. 

 

П.: Я думав, що акселерометр вимірює прискорення! 

В.: У цьому випадку потрібно бути дуже обережним, щоб не називати явище прискоренням, якщо 

воно не є кінематичним прискоренням. Наприклад, «прискорення» в 9,8 м/с2 для предмету, який 

залишається у стані спокою, є дещо проблемним тлумаченням, і це не те, що зчитує акселерометр. 

Ви можете виправити показники Акселерометру, щоб отримати правдиве прискорення, додавши 

компонент поля гравітаційного прискорення вздовж напрямку стрілки датчика. Наприклад, якщо вісь 

акселерометру вказує уверх, гравітаційний компонент становить -9,8 м/с2. Акселерометр показує 9,8 

м/с2, коли стрілка спрямована вгору, а пристрій знаходиться в стані спокою. Додавши -9,8 м/с2, ми 

отримуємо нуль, що є правильним прискоренням. Якщо стрілка є горизонтальною, показник 

дорівнює нулю, однак гравітаційний компонент становить нуль, і ми досі отримуємо нуль для 

правдивого прискорення. 

 

П.: Як щодо вимірювань g-сили? 

В.: Ми уникаємо терміну g-сила, тому що величина не має одиниць сили. Натомість, g-фактор можна 

використовувати як спрощену назву для Нормальної сили на одиницю маси у назвах та описах осей.  

Ви можете побачити, що g-фактор в такому випадку становить 1 для об’єкту, який знаходиться в 

стані спокою на столі, нулю у разі вільного падіння, і т.і. g-фактор не має вимірів. Якщо звичайна 

сила є векторною, таким є і g-фактор. g-фактор є повністю вибірковим – це лише коротка назва, щоб 

уникнути повної. 

 

Інформація щодо ремонту 

Якщо ви переглянули відео, пов’язані з продуктом, дотримувались вказівок щодо усунення 

несправностей, і досі маєте труднощі зі своїм датчиком сили та прискорення Go Direct, зверніться до 

відділу технічної підтримки Vernier за адресою support@vernier.com або за телефоном 888-837-6437. 

Спеціалісти служби техпідтримки допоможуть вам вирішити, чи потрібно ремонтувати пристрій. В 

той же час, ви отримаєте номер дозволу на повернення товару (RMA) разом з інструкцією, як 

передати пристрій на ремонт. 

 

Аксесуари/Запасні частини 
Товар 

Набір змінних деталей датчика сили подвійного діапазону 

Набір бампера та пускового пристрою 

Допоміжний стержень 

Адаптер для причепу Pasco 

Адаптер силової платформи 

Змінний акумулятор 

Артикул 

DFS-RPK 

BLK 

ACC-ROD 

PCA-DFS 

FTA-DFS 

GDX-BAT-300 
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Товар 

Micro USB кабель 

USB-C до Micro USB кабелю 

Артикул 

CB-USB-MICRO 

CB-USB-C-MICRO 

 

Гарантія 
Vernier гарантує, що даний продукт не містить дефектів матеріалів та не використовувався протягом 

п’яти років з дати поставки замовнику. Дана гарантія не покриває пошкодження продукту, 

спричинені надмірним або неправильним використанням. Дана гарантія стосується лише навчальних 

установ.  

 

Утилізація 
Під час утилізації цього електронного продукту не залишайте його серед побутових відходів. Його 

утилізація регулюється положеннями, які варіюються залежно від країни та регіону. Даний пристрій 

потрібно передати до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного 

обладнання. Переконавшись у правильності утилізації цього продукту, ви зможете запобігти 

потенційним негативним наслідкам впливу на здоров’я людини або на навколишнє середовище. 

Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Для більш детальної інформації про 

утилізацію цього продукту зверніться до вашого місцевого органу влади або служби з утилізації. 

Інформація про утилізацію акумулятора доступна на www.call2recycle.org. 

Не руйнуйте та не піддавайте акумулятор надмірному впливу вогню або полум’я. 

Цей символ вказує на те, що даний продукт не можна утилізувати у стандартному контейнері для 

сміття. 

 

 

Заява про втручання Федеральної агенції зі зв’язку 
Дане обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає умовам цифрових пристроїв Класу В згідно з 

частиною 15 Правил FCC. Такі  умови розроблено для забезпечення належного захисту від шкідливого 

втручання у житлове приміщення. Дане обладнання створює, використовує та може випромінювати енергію 

радіочастот і, якщо не встановлене та не використовується відповідно до інструкцій, може спричинити 

шкідливе втручання у радіо комунікації. Однак, немає гарантії, що втручання не буде виникати у конкретній 

установці. Якщо дане обладнання дійсно викликає шкідливу інтерференцію при отриманні радіо або 

телевізійного сигналу, що можна визначити шляхом вмикання та вимикання обладнання, користувач повинен 

спробувати усунути дану інтерференцію одним або кількома наступними способами: 

Переналаштувати або перемістити приймаючу антену. 

Збільшити відстань між обладнанням та приймачем. 

Підключити обладнання до розетки в мережі, яка відрізняється від тої, до якої підключено приймач. 

Звернутись до дилера або досвідченого радіо/телетехніка по допомогу. 

 

Попередження FCC 
Даний пристрій відповідає Частині 15 Правил FCC. Експлуатація регулюється наступними двома умовами: 

(1) Цей пристрій може не призводити до шкідливої інтерференції, і 

(2) Цей пристрій повинен приймати будь-яку отриману інтерференцію, включаючи інтерференцію, яка може 

викликати небажану експлуатацію. 

 

Попередження про радіочастотне опромінення 

Обладнання відповідає вимогам до радіочастотного опромінення, що застосовуються до неконтрольованого 

середовища. Антена(и), яка використовується для цього передавача, не повинна розміщуватись або працювати 

разом з будь-якою іншою антеною або передавачем. Вас попереджують, що зміни або модифікації, які не 

узгоджені стороною, відповідальною за відповідність, можуть обмежити ваші повноваження щодо 

використання обладнання. 

 

Заява ІС 
Цей пристрій відповідає стандарту(ам) міністерства промисловості Канади окрім RSS. Експлуатація 

регулюється наступними двома умовами: 

(1) Цей пристрій може не призводити до шкідливої інтерференції, і 

(2) Цей пристрій повинен приймати будь-яку отриману інтерференцію, включаючи інтерференцію, яка може 

призводити до небажаної експлуатації пристрою. 

http://www.call2recycle.org/
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Industry Canada - Клас B. Даний цифровий пристрій не перевищує обмежень Класу В для випромінювання 

радіочастотного шуму з цифрових пристроїв згідно зі стандартом для обладнання, що спричинює 

інтерференцію, під назвою «Цифровий пристрій», ICES-003 Міністерства промисловості Канади. Експлуатація 

регулюється наступними двома умовами: 

(1) Цей пристрій може не призводити до шкідливої інтерференції, і 

(2) Цей пристрій повинен приймати будь-яку отриману інтерференцію, включаючи інтерференцію, яка може 

викликати небажану експлуатацію пристрою. 

Щоб зменшити потенційну радіо інтерференцію до інших користувачів, тип антени та її надходження повинні 

бути вибрані таким чином, щоб еквівалентна потужність ізотропного випромінювання (е.п.і.в.) не 

перевищувала допустимого значення для успішної комунікації. 

 

Попередження про радіочастотне опромінення 
Обладнання відповідає вимогам до радіочастотного опромінення, що застосовуються до неконтрольованого 

середовища. Антена(и), яка використовується для цього передавача, не повинна розміщуватись або працювати 

разом з будь-якою іншою антеною або передавачем.  

 

Примітка: Даний продукт є чутливим вимірювальним пристроєм. Для найкращих результатів використовуйте 

надані кабелі. Зберігайте пристрій подалі від джерел електромагнітного шуму, таких як мікрохвильові печі, 

монітори, електродвигуни та допоміжні інструменти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Вимірюйте. Аналізуйте. Навчайтесь» 

Vernier Software & Technology 

13979 SW Міллікан Вей, Беавертон, OR 97005-2886 (13979 SW Millikan Way, Beaverton, OR 97005-2886) 

Безкоштовний виклик (888) 837-6437 • (503) 277-2299 • Факс (503) 277-2440 
info@vernier.com  www.vernier.com 

Вид. 6/8/17 

Go Direct, Graphical Analysis та інші вказані позначки є нашими торговими марками або зареєстровані в США.  

 
Всі інші марки, які нам не належать, але вказані у цьому документі, мають відповідних власників, які можуть бути 

афілійовані, пов’язані з нами або отримувати нашу спонсорську допомогу. 

 

mailto:info@vernier.com
http://www.vernier.com/

