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Датчик рівня звуку 
(Код замовлення SLS-BTA) 

Датчик рівня звуку вимірює рівень звуку в децибелах. Його можна 

використовувати для наступних робіт 

 Вивчення навколишнього шуму 

 Порівняння рівнів звуку 

 Вивчення акустики кімнати 

 Вивчення звукоізоляції 

Калібрування 
Датчик рівня звуку не потребує калібрування. Кожен датчик пройшов належне калібрування 

до відвантаження, і таке унікальне калібрування зберігається на чипі датчика. Примітка: Не 

існує методу для виконання калібрування цього датчику у більшості програм; проте, цього й 

не потрібно робити. Logger Pro дозволяє провести приблизне калібрування, але результати 

будуть, вірогідно, менш точними, ніж звичайне заводське калібрування. 

Технічні характеристики 
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Сумісне програмне забезпечення та інтерфейси 
Список інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісних з датчиком рівня звуку див. на 

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

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

чого почати». 

Мікрофон чутливості на датчику звукового рівня розташований всередині отвору на 

верхній частині корпусу. Оскільки мікрофон розташований всередині датчика, корисно 

направляти отвір мікрофону у напрямку джерела звуків, які ви вимірюєте. 

При використанні датчика рівня звуку, пам’ятайте, про оточуючи умови, в яких перебуває 

датчик. Вітер, що дмухає по отворам, або вібрація від поверхні, на якій він знаходиться, 

може привести до показань набагато вищих значень, ніж треба. Коли 

збираєте дані, помістіть датчик на його поролонову підставку або тримайте датчик в руках, 

щоб видалити сторонні вібрації від мікрофону. 

 

 

 

 

 

 
Як працює датчик 
Датчик рівня звуку використовує електретний конденсаторний мікрофон, встановлений 

всередині корпусу датчика. Вихідний сигнал цього мікрофона - підсилений, фільтрований і 

усереднений до 50 мс, щоб провести вимірювання рівня звукового тиску. 

Датчик рівня звуку амплітудно-зважений, що означає, що він гірше працює при низьких 

частотах, таким же чином, як і слух. При цьому налаштуванні, пристрій перш за все вимірює 

в межах діапазону 500 - 10 000 Гц. 

Рекомендовані дослідження рівня звуку 
Ви можете збирати дані про рівень звуку в багатьох реальних ситуаціях; наприклад, ви 

можете 

 Збирати дані рівнів звуку до, під час та після концерту або танців. 

 Збирати дані рівнів звуку протягом дня в коридорі школи або в торговельному центру. 

 Використовувати датчик рівня звуку, щоб судити змагання по аплодисментах на 

зібраннях. 

 Збирати дані зовні та всередині машини, обладнаної стерео системою. 
 Зробити модель вуха та вушного каналу. Вимірювати рівні звуку на барабанній 

перетинці, коли до вуха приєднана гарнітура. Повторювати експеримент, але між 

гарнітурою та пристроєм пристосуйте беруші. 

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. 

Датчик 3/8-Дюйм. електретний (передполяризований) конденсаторний мікрофон 

Діапазон вимірювання 55 - 110 дБ 

Частотний діапазон 30 - 10 000 Гц 

Роздільна здатність 0,1 дБ 

Точність 3 дБ (див. 90 дБ при 1 кГц) 

Збережене калібрування Показання датчика = K0  + K1*напруга + K2*напруга^2 

 K0: 30,3014 дБ 

 K1: 13,858 дБ/В 

 
K2: 2,173 дБ/В2 

 

http://www.vernier.com/manuals/sls-bta
http://www.vernier.com/start/sls-bta
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Приклади рівнів звуку 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові експерименти 

Більш детальну інформацію щодо експериментів з цим приладом див. на 

www.vernier.com/sls-bta 
 

Усунення неполадок 
Підключить датчик рівня звуку до інтерфейса. Програмне забезпечення збору даних 

ідентифікує датчик та почне зчитування рівня звуку в режимі реального часу. Рівні звуку 

звичайної аудиторії становлять 60–70 дБ; показання тихого офісу мають бути приблизно 55 

дБ. 

Додаткову інформацію щодо усунення неполадок див. на www.vernier.com/til/3485 
 

Інформація щодо ремонту 
Якщо ви виконали дії по усуненню неполадок, але проблеми з датчиком рівня звуку 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. 
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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. 

Всі інші марки, що згадуються в цьому документі та не належать нам, є власністю їх відповідних власників. 

Джерело Рівень звукового тиску (дБА) 

Больовий поріг 130 

Шум будівництва 110 

Поїзд метро 100 

Шумний ресторан 80 

Перевантажений транспортний рух, звичайне радіо 70 

Звичайна розмова, машина для миття посуду 60 

Тихий офіс 50 

Тихій шепіт 30 

Поріг слухової чутливості 0 

 

http://www.vernier.com/sls-bta
http://www.vernier.com/til/3485
mailto:info@vernier.com
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