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Датчик руху 2 
(Код замовлення MD-BTD) 

Датчик руху використовується для збору даних положення, 

швидкості та прискорення рухливих об’єктів. Студенти 

можуть вивчати велику кількість рухів за допомогою 

Датчика руху, включаючи 

 Ходіння вперед та назад від Датчика руху 

 Динамічні візки, що рухаються по треку 

 Об’єкти в простому гармонічному русі, наприклад, маса, підвішена до пружини. 

 Рух маятнику 

 Падіння та підкидання об’єктів угору.  

 Стрибучий об’єкт. 

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. 

 

Склад 
 Датчик руху 

 Цифровий кабель датчику 
 

Сумісне програмне забезпечення та 

інтерфейси 
Список інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісних з Датчиком руху, див. на 

www.vernier.com/manuals/md-btd. 

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 збирати дані. 

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/md-btd 

Надаються деякі рекомендації щодо отримання належних результатів за допомогою 

Датчика руху. 

 Датчик руху може вимірювати об’єкти на відстані від 0,15 м і до 6 м. Мінімальна коротка 

цільова дистанція дозволяє підносити об’єкти ближче до Датчика, що знижує паразитні 

відбиття. 

 Датчик руху має головку, що обертається, яка допомагає спрямовувати датчик точно. 

Наприклад, якщо ви бажали б вимірювати рух невеличкої іграшкової машинки на 

поверхні зі схилом, ви можете покласти Датчик руху на її задню частину та встановити 

головку Датчика руху таким чином, щоб вона була перпендикулярна до поверхні. 

 

 У Датчика руху є перемикач чутливості, розташований під головкою Датчику руху, що 

обертається. Щоб дістатися до нього, просто поверніть головку Датчика від корпусу 

Датчика. 

 Перемістіть перемикач чутливості вправо для 

налаштування шару/ходіння. Таке налаштування найкраще використовувати для 

таких експериментів, як вивчення руху людини, що ходить вперед і назад напроти 

Датчика руху, шару, який підкидають в повітрі, руху маятника та іншого руху, що 

включає порівняно великі дистанції або об’єкти, що погано відбивають сигнал 

(напр., фільтри для кави). 

 Налаштування чутливості курсу добре спрацьовує при вивченні руху візків на 

дорозі, наприклад, динамічних візків і транспортних систем, або рухів, з яких ви 

бажаєте усунути паразитне відбиття від об’єктів поруч з променем датчику. 

 

 

Відео 
Перегляньте відео по цьому виробу www.vernier.com/md-btd 

 

Калібрування 
Ви не можете виконувати традиційне калібрування Датчика руху по двох точках.  Але в 

більшості випадків в калібруванні немає потреби. У вас є декілька налаштувань показань за 

допомогою установки на нуль та зміни напряму системи координат. Детальну інформацію 

щодо налаштування показань датчика руху див. на       www.vernier.com/til/2972/ 

Технічні характеристики 

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

почати». 

Примітка: Підключіть Датчик руху до інтерфейсу за допомогою наданого 

цифрового кабелю датчику. Підключить кабель до роз’єму DIG/SONIC на боці Датчика руху. 

Підключіть інший кінець кабелю до роз’єму DIG на інтерфейсі. 

Діапазон 0,15 - 6 м 

Роздільна здатність 1  мм 

 

Головка, що обертається 

http://www.vernier.com/manuals/md-btd
http://www.vernier.com/start/md-btd
http://www.vernier.com/md-btd
http://www.vernier.com/til/2972/
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Як працює датчик 
Цей Датчик руху випромінює невеличкі імпульси ультразвукових хвиль від золотої фольги 

передавача. Такі хвилі заповнюють конусоподібну площу приблизно під кутом 15 - 20° від вісі 

центральної лінії променю. Після Датчик руху слухає ехо-сигнал від таких ультразвукових 

хвиль, що повертаються до нього. Обладнання вимірює скільки часу потрібно ультразвуковим 

хвилям, щоб пройти від датчика руху до об’єкту і назад. Використовуючи цей час та 

швидкість звуку в повітрі, визначається дистанція до найближчого об’єкту. 

 

 

Зауважте, що Датчик руху буде повідомляти про дистанцію до найближчого об’єкту, який 

виробляє достатньо сильний ехо-сигнал. Датчик руху може помічати такі об’єкти, як крісла та 

столи в конусі ультразвуку. 

Чутливість схеми виявлення ехо-сигналу автоматично збільшується через кожні декілька 

мілісекунд, коли звук йде вперед та назад. Від цього ехо-сигнал від об’єктів на відстані стає 

слабкішим. 

Усунення неполадок 
Найчастіша згадувана проблема з Датчиком руху - він не працює за межами певної відстані, 

або в графіку багато шумів. Скористайтеся цими рекомендаціями по усуненню неполадок в 

такій ситуації. 

1. Перевірте, чи не спричиняє перемикач чутливості до різниці. Налаштуйте ключ 

чутливості в іншому положенні та повторіть експеримент. Така зміна може вирішити 

проблему. 

2. Датчик руху не працює далі певних дистанцій (напр., він не виявляє 

нічого далі 1,2 м). Тут представлені деякі рекомендації щодо перевірки, якщо ви 

зіткнулись з проблемами: 

 Перевірте рухливий об’єкт (посібник, кільцевий штатив, тощо) в конусі 

ультразвуку. Якщо можливо, пересуньте ці об’єкти з конусу вимірювання. Він може 

не брати дуже великий об’єкт, який спричиняє проблеми. 

 Перевірте стаціонарний об’єкт (крісло, стіл, тощо) в конусі  

ультразвуку. Цей об’єкт можна визначити, коли ви намагаєтесь вивчати об’єкт на 

дальній відстані. Він може не брати дуже великий об’єкт, який спричиняє проблеми. 

Якщо у вас виникли проблеми зі стаціонарним об’єктом, який викликає небажаний 

ехо-сигнал, спробуйте налаштувати обладнання таким чином, щоб воно не 

знаходилось в конусі, або помістіть тканину на об’єкт. Таким чином зменшується 

відбиття ультразвуку. 

 Також, зауважте, що конус ультразвуку розширюється до низу від центральної 

лінії. Це може спричинити проблеми, якщо ви використовуєте Датчик руху на 

твердій, горизонтальній поверхні. В таких випадках спробуйте обертати головку 

Датчика руху, щоб скерувати його трохи догори.  

 

3. Дані з шумами або нестабільні дані виникають через багато причин. Тут представлені 

деякі рекомендації. 
 Іноді інші джерела звуку спричиняють проблеми. Якщо є інше джерело 

ультразвукових хвиль в такому ж частотному діапазоні, це призведе до помилкових 

показань. Приклади включають мотори та вентилятори, повітродувки, звук, що 

виробляється повітрям в отворах на повітряній лінії, тощо. Спробуйте усунути ці 

джерела шуму. Якщо ви використовуєте повітряну лінію, спробуйте змінити об’єм 

потоку повітря. 

 Перевірте, чи не розташований Датчик руху поруч з комп’ютером або 

комп’ютерним монітором. 

 Якщо в кімнаті, в якій використовується датчик руху, є багато твердих, що 

відбивають звук, поверхонь, ви можете отримати незвичайні ефекти від 

відскакування ультразвуку по кімнаті. Між Датчиком руху та відбивачем звуку 

можна налаштувати стоячі хвилі.  Спробуйте покласти тканину горизонтально 

напроти та нижче Датчика руху. Це іноді допомагає усунути ультразвук, який 

«стрибає» в Датчикі руху. 

 Спробуйте змінити діапазон збору даних. Іноді Датчик руху працює краще 

при одному діапазоні даних порівняно з іншим. Діапазони більше 30 Гц не 

працюють добре в житлових кімнатах з точки зору акустики. 

 Якщо ви вивчаєте рух людини, вона має тримати великий, плаский об’єкт (напр., 

велику книгу або коробку для піци) в якості відбивача. Якщо у вас нерівномірна 

відбиваюча поверхня, хвилі будуть іноді відбиватися назад до передавача, а іноді 

ні. Результати будуть нестабільні. 

Ви можете прочитати чудову дискусію щодо теорії датчиків руху в «Фізичних та технічних 

характеристиках систем ультразвукових радарів», 

Ден МакІсаак та Арі Хамалайнен, The Physics Teacher 40, 39–46 (січень 2002 р.). 

Додаткову інформацію щодо усунення неполадок та поширені запитання див. на 

www.vernier.com/til/1374/ 
 

Інформація щодо ремонту 
Якщо ви подивились відео про виріб, виконали дії по усуненню неполадок, але проблеми з 

Датчиком руху все ще залишаються, зверніться до технічної підтримки Vernier за адресою  

info@b-pro.com.ua  або зателефонуйте  +38 (044) 222-83-07.  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. 

Датчик руху 

вісь 

ультразвук 

http://www.vernier.com/til/1374/
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Допоміжні засоби/Заміни 
Поз. Код замовлення 

Цифровий кабель датчику MDC-BTD 

Цифровий кабель-подовжувач EXT-BTD 

Затискувач Датчика руху MD-CLAMP 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Рев. 2/8/16 

 

Vernier Software & Technology 13979                          

SW Millikan Way • Beaverton, OR 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. 

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

