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Датчик сили 
(Код замовлення DFS-BTA) 

Датчик сили  - це пристрій загального призначення для 

вимірювання штовхальної та тягової сили. Його можна 

використовувати замість ручних пружинних вагів або 

встановленим на кільцевий штатив. Також його можна 

встановлювати на динамічний візок, щоб вивчати зіткнення. 

Можна вимірювати сили 0,01 Н та 50 Н. Датчик сили подвійного 

діапазону може застосовуватися для різних експериментів.  

 Вивчення сили та імпульсу під час зіткнення  

 Вивчення простого гармонічного руху  

 Спостереження за силою тертя 

 Вивчення закону Гука  

 Вивчення тяги на моделі двигунів ракети 

 Вимірювання сили на динамічному візку  

 При вимірювання сили треба підняти відому вагу за допомогою простих механізмів 

Сумісне програмне забезпечення та інтерфейси 
Список інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісних з датчиком сили, див. на 

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

Збірка 
Датчик сили призначено для встановлення на кільцевому штативі, візку, треку або силовому 

столі різноманітними способами.  Використовуйте 13 мм стрижень, просунутий через отвір 

в датчику сили. Затягніть гвинт з рифленою головкою, що додається. 

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/dfs-bta 

 

 

 
 

Склад 
 Датчик сили 

 Гачок для вимірювання штовхальної сили 

 Амортизатор для вимірювання тягової сили 

 Нейлоновий гвинт з рифленою головкою 

 Допоміжний стрижень можна використовувати як ручку, або 

для встановлення. 
 

 

Амортизатор 

 

Гачок 

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

чого почати». 

Треба наголосити, що Датчик сили вимірює сили лише в одному вимірі. 
 

Відео 
Перегляньте відео по цьому виробу www.vernier.com/dfs-bta 

 

Калібрування 
Не виконуйте нове калібрування, коли використовуєте Датчик сили в аудиторії. Датчик 

достатньо чуттєвий, щоб вимірювати вагу гачка датчику. Щоб знизити цей вплив до 

мінімуму, просто поверніть датчик у тому напрямку, в якому він буде використовуватися 

(горизонтальному або вертикальному), та виберіть нуль у програмному забезпеченні. Також, 

як і при натисканні «Тара» на вагах, установлення на нуль визначить існуючу ситуацію, як 

силу 0 Н. 
 

 

Установка для вертикального збору даних 

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. 

http://www.vernier.com/manuals/dfs-bta
http://www.vernier.com/start/dfs-bta
http://www.vernier.com/dfs-bta
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Якщо ви бажаєте покращити калібрування, провести нове калібрування просто. Виконуйте 

ту ж саму процедуру калібрування по двох точках, що використовується для більшості 

датчиків Vernier. На одну з точок, зазвичай, сила не накладається. 

 Усуньте всі сили від датчику та розмістить його вертикально. 

 Виберіть опцію калібрування в програмі, яку використовуєте. 

 Введіть 0, як першу відому силу. 
 Накладайте відому силу на датчик. Найпростіший спосіб для цього - підвісити 

позначену масу  з гачка до кінця датчика. Ввести вагу маси (Примітка: 1 кг накладає 

силу 9,8 Н). 

Для калібрування в діапазоні ±10 Н ми рекомендуємо використовувати 300 г маси (2,94 Н) 

для другої точки калібрування. Для калібрування в діапазоні ±50 Н ми рекомендуємо 

використовувати 1 кг маси (9,8 Н) для другої точки калібрування.  Будьте обережні не 

перевищуйте обрані налаштування діапазону під час калібрування. Якщо ви плануєте 

використовувати Датчик сили для різних напрямків (горизонтальний у порівнянні з 

вертикальним), замість калібрування, просто установіть датчик на нуль після калібрування, 

щоб врахувати зміну. 

Калібрування за замовченням для датчику сили - лінійне (Сила) = (перехід) (вихідна 

напруга) + (відсікання) з наступними значеннями переходу та відсікання: 

±10 Н діапазон – перехід = –4,9 Н/В, відсікання = 12,25 Н 

±50 Н діапазон – перехід = –24,5 Н/В, відсікання = 61,25 Н 
 

Технічні характеристики 
Також, як і для будь-якого інструменту, існує співвідношення між точністю та діапазоном 

сил, які можна виміряти. Загалом, ви маєте використовувати діапазон ±10 Н, якщо 

можете. Якщо сили перевищують 10 Н, вам потрібно використовувати діапазон ±50 Н. При 

звичайному використанні, роздільна здатність з двома різними налаштуваннями 

перемикання становитиме 

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

датчиком сили 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. 

Допоміжні засоби/Заміни 
Поз. Код замовлення 

Комплект запчастин для датчику сили DFS-RPK 

Комплект з амортизатору та пускового пристрою BLK 

Адаптер для візка Pasco PCA-DFS 

Адаптер для силового столу FTA-DFS 

Комплект пружин SPRINGS 

Запасний стрижень для датчика сили, Photogate або WDSS ACC-ROD 

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. 

 

Діапазон Роздільна здатність Значення калібрування за замовченням 

±10 Н 0,01 Н Н: перехід = –4,9, відсікання= 12,25 

фунт: перехід = –1,1016, відсікання = 2,7539 

±50 Н 0,05 Н Н: перехід = -24,5, відсікання= 61,25 

фунт: перехід = -5,5083, відсікання = 13,77 

 

Як працює датчик 
Датчик сили використовує технологію тензометру для вимірювання сили на основі прогинання 

брусу. Прикріплені  з обох боків брусу тензометри змінюють опір у міру прогинання брусу. 

Тензометри використовуються в мостовій схемі, тому невеликі зміни опору призводять до змін 

напруги.  Така зміна напруги пропорційна зміні сили. Перемикач дозволяє обирати будь-який з 

двох діапазонів: ±10 Н або ±50 Н. 
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Усунення неполадок 
Інформацію щодо усунення неполадок та поширені запитання див. 

на www.vernier.com/til/1429 

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. 

iPad - торговельна марка Apple Inc., зареєстрована в США та інших країнах. 

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/
http://www.vernier.com/til/1429

