
Датчик 

диференційної 

напруги 
(Код замовлення DVP-BTA) 

Датчик диференційної напруги призначений 

для дослідження базових принципів 

електрики. Використовуйте цей Датчик для 

вимірювання низької напруги схем змінного  

та постійного струму. При діапазоні ±6,0 В ця система ідеально налаштована для схем 

«акумулятор та лампа». 

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. 

 

Сумісне програмне забезпечення та інтерфейси 
Список інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісних з Датчиком диференційної 

напруги, див. на www.vernier.com/manuals/dvp-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 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/dvp-bta 
 

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

чого почати». 

Датчик диференційної напруги призначений для використання в якості вольтметра. Дроти 

мають бути розташовані поперек елементу схеми. Діапазон диференційного входу від –6 

вольт до +6 вольт. Захист від надмірної напруги передбачений таким, щоб трохи вищі 

напруги не пошкодили датчик. НІКОЛИ не використовуйте високу напругу або побутовий 

змінний струм з цим Датчиком. 

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

 

Калібрування 
Не виконуйте нове калібрування, коли використовуєте 

Датчик диференційної напруги в аудиторії. Ми налаштували датчик до відвантаження таким 

чином, що він відповідає збереженому калібруванню. Ви можете просто скористатися 

потрібним файлом калібрування, який зберігається в програмі для збору даних від Vernier. 

Якщо ви обрали калібрування Датчику диференційної напруги, щоб покращити точність, 

скористуйтесь стандартною процедурою калібрування з двома етапами. Інша опція, що може 

використовуватися замість калібрування, - установка датчика на нуль. Для цього треба 

закоротити проводи датчика , а після вибрати опцію Zero (нуль) в програмному забезпеченні 

для збору даних. Така опція підлаштовує похибку калібрування, але не встановлює 

характеристики калібрування. 

Технічні характеристики 

Діапазон вхідної напруги Датчику диференційної напруги ± 6,0 В 

Максимальна напруга будь-якого входу ±10 В 

Вхідний спротив (на землю) 10 МОм 

Лінійність 0,01% 

Роздільна здатність 13 біт 1,6 мВ 

Роздільна здатність 12 біт 3,1 мВ 

Роздільна здатність 10 біт 12,5 мВ 

Живлення 5 В постійного струму 

Струм живлення (типовий) 9 мА 

Діапазон вихідної напруги 0–5 В 

Передавальна функція Вo  = –0,4 (В+  –В–) + 2,5 

Значення калібрування за замовченням перехід: –2,5 В/В 

відсікання: 6,25 В 

Як працює датчик 
Датчик диференційної напруги вимірює різність потенціалів між 

контактом В+ (червоний) та контактом V– (чорний). У Датчика напруги є диференційні входи. 

Виміряна напруга відноситься до чорного контакту, а не до заземлення. Це дозволяє 

виконувати вимір безпосередньо поперек елементів схеми без перешкод від звичайного 

заземлення.  Датчики напруги можуть використовуватися для вимірювання негативних 

потенціалів, а також позитивних потенціалів.  

Вихід цієї системи - лінійний по відношенню до вимірювання, що проводиться. Вбудований 

підсилювач дозволяє вимірювати позитивну та негативну напругу при любому нашому 

інтерфейсі. Так як багато лабораторних пристроїв можуть зчитувати напругу в діапазоні 

від 0 до 5 вольт, підсилювач зміщує та підсилює вхідний сигнал таким чином, що вихідний 

сигнал завжди залишається в діапазоні 0 - 5 вольт. Якщо вхід - нуль вольт, наприклад, 

підсилювач буде виробляти вихідний сигнал 2,5 вольт. Вихід відрізняється від цього 

рівня 2,5 вольт, в залежності від входу. 
 

Усунення неполадок 
Якщо Датчик диференційної напруги не працює так, як очікувалось, перевірте наступне:  
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 Чи належним чином та чи міцно підключені дроти? Датчик диференційної напруги 

призначений для використання в якості виводів вольтметра. Його треба розташувати 

поперек елементу схеми. 

 Чи коливається напруга датчика? Використовуйте джерело постійного струму, 

наприклад, акумулятор. 

При вимірюванні напруги постійного струму за допомогою джерел живлення, деякі 

джерела живлення не забезпечують стабільний сигнал постійного струму. Якщо 

показання датчику вірні при використанні акумулятора, проблема може бути в 

живленні. 

Додаткову інформацію щодо усунення неполадок та поширені запитання див. на 

www.vernier.com/til/1428 
 

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

Датчиком диференційної напруги 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 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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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. 
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