
Мікрофон 
(Код замовлення MCA-BTA) 

Мікрофон можна використовувати для різноманітних 

робіт зі звуковими хвилями. 

 Покажіть, як змінюється хвиля при зміні частоти та амплітуди. 

 Порівнюйте криві від різних музичних інструментів. 

 Навчайте студентів захоплювати криву звуку камертона та моделювати синусову хвилю 

за допомогою функції. 

 Вимірюйте швидкість звуку за допомогою відбитих звукових хвиль у трубі. 

 Демонструйте картину биття. 
 Визначайте період, а після частоту звуку, вимірюючи час між пиками на кривій. 

 Покажіть швидке перетворення Фур’є (ШПФ) звуку. 

коли починається збір даних. Пам’ятаючи про це, запустіть джерело звуку, яке ви 

бажаєте дослідити перед початком збору даних. 

 Перевірте, чи у вірному діапазоні знаходиться рівень звуку, щоб виробляти належні  

хвилі. Якщо звук надмірно голосний, хвиля буде відсікатися від верхньої частини до 

нижньої.  Перемістіть мікрофон далі від джерела звуку або поверніть вниз ручку 

налаштування звуку. 

Калібрування 
Мікрофон не відкалібрований, що означає, що вертикальна вісь використовує довільні 

одиниці на графіках кривих.  Напруга від виходу мікрофона заноситься на графік. Більш 

детальну інформацію див. на www.vernier.com/til/656 

Технічні характеристики 

 

 
 

 

 
Склад 
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Сумісне програмне забезпечення та інтерфейси 
Список інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісних з мікрофоном, див. на 

www.vernier.com/manuals/mca-bta. 

З чого почати 
1. Під’єднайте датчик до інтерфейсу (LabQuest Mini, LabQuest 2, тощо). 
2. Запустіть потрібне програмне забезпечення для збору даних (Logger Pro, Logger 

Lite, LabQuest App), якщо воно ще не запущене, та оберіть New з меню File. 

Програмне забезпечення визначить датчик та завантажить налаштування для збору даних за 

замовчуванням. Тепер можна продовжувати експеримент. 

Якщо ви збираєте дані за допомогою Chromebook™, мобільного приладу, наприклад, 

планшету iPad® або Android™, або бездротового датчику Vernier або інтерфейсу , будь ласка, 

перегляньте наступне посилання, щоб отримати останню інформацію по підключенню: 

www.vernier.com/start/mca-bta 
 

Застосування приладу 
Підключить датчик, виконавши дії, зазначені в цьому посібнику користувача, в розділі «З 

чого почати». 

Деякі інструкції для отримання належних кривих: 

 За замовченням, параметри збору даних налаштовані таким чином, що він відбудеться 

дуже швидко за дуже короткий час, ефективно «знявши» звукові хвилі, присутні, 

Як працює датчик 
Мікрофон використовує електретний мікрофон з частотною характеристикою, що включає 

значний діапазон, що сприймає вухо людини. Після схема операційного підсилювача 

підсилює сигнал та випускає його на з’єднання British Telecom (BTA). Вихідний сигнал є на 

двох штирях з’єднання BTA, більш детальну інформацію див. на www.vernier.com/til/3639 
 

Усунення неполадок 
Найкращий спосіб чистки синусових хвиль - недорога клавіатура налаштована на звуки 

флейти без вібрато. 

Додаткову інформацію щодо усунення неполадок див. на www.vernier.com/til/1436 
 

Інформація щодо ремонту 
Якщо ви виконали дії по усуненню неполадок, але проблеми з мікрофоном все ще 

залишаються, зверніться до технічної підтримки Vernier за адресою  support@vernier.com  або 

зателефонуйте  888-837-6437. Спеціалісти з підтримки будуть співпрацювати з вами, щоб 

вирішити, чи потрібно відправити блок на ремонт. У той же час буде виданий номер дозволу 

на повернення товару (RMA) та інструкції щодо повернення блоку на ремонт. 

Гарантія 
Vernier гарантує, що у цьому виробі не проявлятимуться дефекти матеріалів та виробництва 

протягом п’яти років з дати поставки замовнику. Ця гарантія не покриває пошкодження 

виробу, спричинені надмірними навантаженнями або неправильним використанням. Ця 

гарантія стосується виключно навчальних закладів. 
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Примітка: Продукція Vernier призначена для навчання. Наша продукція не призначена 

для будь-якого промислового, медичного або комерційного застосування, наприклад, 

життєзабезпечення, діагностики пацієнтів, контролю за виробничим процесом або будь-

яких промислових випробувань, і ми не рекомендуємо використовувати її для таких 

цілей. 

Частотний діапазон Приблизно 100 Гц - 15 кГц 

Живлення 1,45 мА при 5 В постійного струму 

Значення калібрування за замовченням перехід: 1 

відсікання: 0 (довільні одиниці) 

 

http://www.vernier.com/til/656
http://www.vernier.com/manuals/mca-bta
http://www.vernier.com/start/mca-bta
http://www.vernier.com/til/3639
http://www.vernier.com/til/1436
mailto:support@vernier.com
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Vernier Software & Technology 13979                         

SW Millikan Way • Beaverton, АБО 97005-2886 Безкоштовна лінія 

(888) 837-6437 • (503) 277-2299 • Факс (503) 277-2440 

info@vernier.com • www.vernier.com 

Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest 2, LabQuest Mini, та інші марки, що згадуються, є нашими 

торговельними марками та зареєстрованими торговельними марками в Сполучених Штатах. 

Усі інші марки, що не належать нам, але загадані тут,  є власністю відповідних власників, які можуть бути 

нашими дочірніми компаніями, компаніями, що пов’язані з нами, або, компаніями, що спонсоруються нами, або 

не бути з нами пов’язаними жодним чином. 
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