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ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

Заява про втручання Федеральної агенції зі зв’язку 
Дане обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає умовам цифрових пристроїв Класу 

В згідно з частиною 15 Правил FCC. Такі  умови розроблено для забезпечення належного захисту від 

шкідливого втручання у житлове приміщення. Дане обладнання створює, використовує та може 

випромінювати енергію радіочастот і, якщо не встановлене та не використовується відповідно до 

інструкцій, може спричинити шкідливе втручання у радіо комунікації. Однак, немає гарантії, що 

втручання не буде виникати у конкретній установці. Якщо дане обладнання дійсно викликає 

шкідливу інтерференцію при отриманні радіо або телевізійного сигналу, що можна визначити 

шляхом вмикання та вимикання обладнання, користувач повинен спробувати усунути дану 

інтерференцію одним або кількома наступними способами: 

 Переналаштувати або перемістити приймаючу антену. 

 Збільшити відстань між обладнанням та приймачем. 

 Підключити обладнання до розетки в мережі, яка відрізняється від тої, до якої підключено 

приймач. 

 Звернутись до дилера або досвідченого радіо/телетехніка по допомогу. 

 

Попередження FCC 
Даний пристрій відповідає Частині 15 Правил FCC. Експлуатація регулюється наступними двома 

умовами: 

(1) Цей пристрій може не призводити до шкідливої інтерференції, і 

(2) Цей пристрій повинен приймати будь-яку отриману інтерференцію, включаючи інтерференцію, 

яка може викликати небажану експлуатацію. 
 

Попередження про радіочастотне опромінення 
Обладнання відповідає вимогам до радіочастотного опромінення, що застосовуються до 

неконтрольованого середовища. Антена(и), яка використовується для цього передавача, не повинна 

розміщуватись або працювати разом з будь-якою іншою антеною або передавачем.  

Вас попереджують, що зміни або модифікації, які не узгоджені стороною, відповідальною за 

відповідність, можуть обмежити ваші повноваження щодо використання обладнання. 

 

Заява ІС 
Цей пристрій відповідає стандарту(ам) міністерства промисловості Канади окрім RSS. Експлуатація 

регулюється наступними двома умовами: (1) Цей пристрій може не призводити до шкідливої 

інтерференції, і (2) Цей пристрій повинен приймати будь-яку отриману інтерференцію, включаючи 

інтерференцію, яка може призводити до небажаної експлуатації пристрою. 

 
Industry Canada - Клас B. Даний цифровий пристрій не перевищує обмежень Класу В для 

випромінювання радіочастотного шуму з цифрових пристроїв згідно зі стандартом для обладнання, 

що спричинює інтерференцію, під назвою «Цифровий пристрій», ICES-003 Міністерства 

промисловості Канади. Експлуатація регулюється наступними двома умовами: (1) Цей пристрій може 

не призводити до шкідливої інтерференції, і (2) Цей пристрій повинен приймати будь-яку отриману 

інтерференцію, включаючи інтерференцію, яка може викликати небажану експлуатацію пристрою. 

Щоб зменшити потенційну радіо інтерференцію до інших користувачів, тип антени та її надходження 

повинні бути вибрані таким чином, що еквівалентна потужність ізотропного випромінювання 

(е.п.і.в.) не перевищує допустимого значення для успішної комунікації. 
 

 

 

 

 

 

 



LabQuest 2 Керівництво з експлуатації 

 

Попередження про радіочастотне опромінення 

Обладнання відповідає вимогам до радіочастотного опромінення, що застосовуються до 

неконтрольованого середовища. Антена(и), яка використовується для цього передавача, не повинна 

розміщуватись або працювати разом з будь-якою іншою антеною або передавачем.  
 

/текст французькою мовою/ 
 

 

ПРО ДАНЕ КЕРІВНИЦТВО 

LabQuest 2, випущений у березні 2012 р., постачається разом з Коротким ввідним керівництвом, щоб 

ознайомити вас та проводити збір і аналіз основних даних. Керівництво з експлуатації LabQuest 2 – 

це детальна інструкція, в якій описуються властивості, апаратне і програмне забезпечення LabQuest 2. 
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Що входить в комплект 

 Реєстратор даних LabQuest 2 

 Акумулятор з функцією перезаряджання (в установці) 

 Мережевий адаптер змінного струму 

 USB кабель для підключення до комп’ютеру  

 Коротке ввідне керівництво 

 Стілус (в установці) 

 Кабель стілуса 

 

Перше використання LabQuest 

 
Встановлення акумулятора 

LabQuest поставляють разом зі встановленим акумулятором; однак, для захисту контактів 

акумулятора використовують захисну накладку, яку потрібно зняти перед першим використанням. 

Змініть накладку з пристрою перед використанням LabQuest. 

 

Заряджання за одну ніч 

Ми рекомендуємо заряджати акумулятор принаймні 12 годин перед першим використанням LabQuest 

із зарядженим акумулятором. Для цього підключіть вкладений мережевий адаптер до LabQuest та 

джерела змінного струму. Ви можете також зарядити LabQuest з використанням зарядної станції 

LabQuest (артикул LQ2-CRG, продається окремо). 

 

LabQuest використовує високоякісний літій-іонний акумулятор. Таку ж суміш використовують в 

акумуляторах першокласних ноутбуків та мобільних телефонів, і ви можете очікувати аналогічної 

продуктивності. Ніколи не має потреби регулювати акумулятор шляхом регулярних циклів повного 

розрядження/ зарядження. 

 

Безпечно залишати акумулятор заряджатись на необмежений період часу і немає потреби повністю 

розрядити акумулятор перед заряджанням. Термін дії акумулятора буде залежати від використаних 

датчиків, однак у більшості випадків ви можете отримати шість або більше годин використання 

перед заряджанням. Ми рекомендуємо заряджати LabQuest за одну ніч, щоб розпочати наступний 

день з повним зарядом. Для більш детальної інформації щодо акумулятора, див. Акумулятор 

LabQuest. 

 

Швидкий старт для збору даних 
Дотримуйтесь наступних етапів для швидкого налаштування збору основних даних. Для більш 

детальних інструкцій див. Збір даних. 

 

1. Натисніть та відпустіть кнопку вмикання, що 

знаходиться на верхній грані LabQuest для 

вмикання пристрою. LabQuest App запускається 

автоматично. 
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2. Підключіть аналоговий датчик до порту СН1 на 

LabQuest або підключіть цифровий датчик до 

порту DIG 1. LabQuest App автоматично 

визначить підключений датчик і автоматично 

встановить швидкість збирання для датчика за 

замовчуванням.  

Примітка: Якщо ваш датчик є застарілим 

датчиком (DIN), якому потрібен адаптер, датчик 

не буде здійснювати автоматичну ідентифікацію. 

Натомість, вам знадобиться встановити датчик 

вручну. Для цього оберіть Налаштування Датчика 

з меню «Датчики» (Sensors). Оберіть поле «Жодних 

датчиків» (No Sensor), що налаштоване для 

відповідного потру, і оберіть ваш датчик зі списку. 

 

 

3. Далі, натисніть «Збирати» (Collect)  . 

Розпочнеться збір даних, а  LabQuest 

відобразить дані у реальному часі. Ви можете 

раніше зупинити збір даних, натиснувши 

«Стоп» (Stop) . Після завершення збору 

даних, графік автоматично перерахує дані. 

 

 

 

  

4. Клікніть на графіку, щоб перевірити точку 

огляду. Координати точки показано на панелі з 

правої частини графіку. Клікніть на іншу точку 

або клікніть кнопку «Перевірити» (Examine), 

щоб рухати курсором вліво  і вправо 

. 

 
5. Щоб обрати діапазон даних для аналізу клікніть та протягніть курсор через графік, щоб виділити 

необхідний діапазон. Примітка: Для аналізу усіх даних вам не потрібно обирати діапазон. 

 

Статистика 

Для перегляду статистики обраних даних на екрані 

«Графік» (Graph), оберіть функцію «Статистика» 

(Statistics) з меню «Аналізувати» (Analyze). Оберіть 

комірку, щоб вибрати колонку даних. Статистична 

інформація виводиться на панелі справа на графіку. 

Щоб відобразити показану статистику, клікніть 

«Аналізувати» (Analyze) на екрані «Графік» (Graph), 

оберіть «Статистика» (Statistics), потім оберіть 

перевірену комірку, щоб очистити вибірку. 
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Регулювання кривої 

Для підбору кривої для обраних даних на екрані 

«Графік» (Graph), оберіть функцію «Регулювання 

кривої» (Curve Fit) з меню «Аналізувати» (Analyze). 

Оберіть комірку, щоб вибрати колонку даних. 

Клікніть «Вибрати форму» (Choose Fit) та оберіть 

бажане емпіричне рівняння. 

LabQuest автоматично визначає та показує 

коефіцієнти відповідності, а також показує 

попередній вигляд підходящої кривої на графіку. 

Клікніть «ОК», щоб застосувати форму та 

поверніться на екран «Графік» (Graph). 

Для видалення форми оберіть «Регулювання кривої» 

(Curve Fit) з меню «Аналізувати» (Analyze), потім 

оберіть перевірену комірку, щоб очистити вибірку. 

 

 

Примітка: Коефіцієнти «Регулювання кривої» (Curve Fit) не можна регулювати вручну. Для введення 

власних параметрів див. інструмент «Модель» (Model) в меню «Аналіз даних» (Data Analysis). 
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Після підключення LabQuest до джерела змінного струму або після зарядження акумулятора, 

натисніть кнопку вмикання, що знаходиться у верхній частині пристрою ближче до лівого краю. 

LabQuest завершить програму початкового завантаження та автоматично запустить LabQuest Арр за 

замовчуванням згідно з малюнком. Якщо на екрані одразу з’явиться значок зарядженого акумулятора 

або якщо екран не засвітиться одразу після підключення акумулятора, підключіть силовий адаптер до 

LabQuest та до джерела змінного струму, потім натисніть кнопку вмикання знову. 

 

Кнопка вмикання 

 «Увімкнути живлення» (Power on) - Якщо екран вимкнений з будь-якої причини (LabQuest 

вимкнений, в режимі очікування, або екран вимкнений для збереження заряду акумулятора), 

натисніть та відпустіть кнопку вмикання, щоб знову активувати LabQuest. Якщо LabQuest було 

вимкнено, LabQuest також виконає свою програму початкового завантаження, що займає близько 

хвилини, а потім відобразить додаток LabQuest. 

 Сон/Пробудження (Sleep/Wake) – Коли LabQuest увімкнено, натисніть та одразу відпустіть 

кнопку вмикання, щоб переключити LabQuest в режим сну. Пам’ятайте, що режим сну не 

запуститься доти, доки ви не відпустите кнопку вмикання. Такий режим є корисним, якщо ви 

збираєтесь знову повернутись до збору даних, у такому випадку виведення LabQuest з режиму 

сну буде швидшим, ніж перезавантаження після вимикання. Щоб вивести LabQuest з режиму сну, 

натисніть та відпустіть кнопку вмикання. LabQuest, залишений в режимі сну на один тиждень, 

вимкнеться автоматично. 

 Відключити (Shut down) – Щоб відключити LabQuest, утримуйте кнопку вмикання близько п’яти 

секунд. LabQuest покаже повідомлення, що сповіщає про відключення програми. Відпустіть 

кнопку вмикання та почекайте вимикання LabQuest. Щоб відмінити процедуру відключення на 

цьому етапі, клікніть «Відмінити» (Cancel). Ви можете також відключити LabQuest в меню 

«Головна» (Home)  Для цього клікніть «Система» (System), потім «Відключити» (Shut Down)

. 

 Аварійне відключення – Якщо ви утримуєте кнопку відключення близько восьми секунд, 

LabQuest відключиться неправильно. Це те ж саме, що й вилучення акумулятора з пристрою під 

час його роботи. Дану процедуру не рекомендують виконувати, доки LabQuest не буде 

заблоковано, інакше ви можете втратити дані, а також призвести до порушення файлової системи. 

 

 

 

Кнопка вмикання 

Рівень заряду/ індикатор заряду 



Апаратне забезпечення LabQuest 2 

 

Сенсорний екран  
LabQuest має резистивний сенсорний дисплей з LED-підсвіткою, який швидко реагує на тиск, що 

чинять на екран. LabQuest загалом контролюється шляхом контактування з екраном. Програмне 

забезпечення управляється пальцем. У деяких ситуаціях вам може знадобитись більше контролю для 

точної навігації. У таких випадках ми рекомендує використовувати доданий стілус. 

 

Якщо у вас виникають труднощі з використанням кольорового екрану або якщо ви використовуєте 

LabQuest на вулиці під яскравим сонячним світлом, ми рекомендуємо переключитись в режим 

«Високої контрастності» (High Contrast). Клікніть «Параметри» (Preferences) на екрані «Головна» 

(Home), потім клікніть «Світло і Потужність» (Light&Power). Оберіть комірку для «Високої 

контрастності» (High Contrast) , щоб активувати цей режим. 

 

Апаратні кнопки 
Окрім сенсорного екрану, ці три апаратні кнопки можна також використовувати для контролю 

вашого LabQuest. 

 Зібрати (Collect) – розпочати та зупинити збір даних в LabQuest App 

 Головна (Home) – запустити меню «Головна» (Home), щоб отримати доступ до інших додатків 

 Вийти (Escape) – закрити більшість додатків, меню та вийти з діалогових вікон без жодних дій 

(тобто скасувати діалогові вікна) 

 

 
 

Порти датчиків 
LabQuest має три аналогових порти даних (СН 1, СН 2 та СН 3) для аналогових датчиків, таких як 

Датчик рН, Датчик температур та Датчик сили. Також сюди входять стандартний USB порт для  USB 

датчиків, USB флешок та USB принтерів. Окрім кнопки вмикання верхній край LabQuest має два 

порти цифровий датчиків (DIG 1 та DIG 2) для Детекторів монітору, датчиків крапельниць та інших 

цифрових датчиків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зібрати (Collect) 

Контролює збір даних 

Головна (Home) 

Доступ до додатків 

Вийти (Escape) 

Вихід з меню/додатків 
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Аудіо порти також розміщені поблизу цифрових портів, а також гнізд для карт microSD для 

збільшення дискового простору. На стороні протилежній до аналогових портів знаходиться гніздо 

для зберігання стілусу, порт змінного струму для заряджання акумулятора та міні USB порт для 

підключення LabQuest до комп’ютеру. Між цими портами знаходиться послідовне підключення для 

заряджання пристрою в Зарядній станції LabQuest (артикул LQ2-CRG, продається окремо) та точка 

кріплення розтяжки стілусу. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Три аналогових порти, 

що використовуються з 
більшістю датчиків, 

таких, як датчик 

температури, рН і СО2. 

USB порт для використання з 

датчиками USB, флеш 

накопичувачем  або іншими 

периферичними USB пристроями . 

Два порти для цифрових 

датчиків,  що використовуються з 

датчиками руху, фото воротами,  

датчиками крапель т.і. 

Порт послідовного 

підключення 

Гніздо для Micro 

SD/MMC карти 

Гніздо для стілусу 

USB підключення 
Підключіть свій LabQuest 2 до  комп’ютеру 

Windows або Macintosh  чи Chromebook для збору 

даних. 

Підключити (зліва)/ від’єднати 

(справа) аудіо  
Підключіть колонки, мікрофон, 

підсилювач або навушники. 

Порт живлення для 

використання при ЗС або для 
заряджання  вбудованого 

акумулятора  

LabQuest  
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Внутрішні датчики 
 

LabQuest також має кілька вбудованих датчиків, 

включаючи GPS, мікрофон, трьохвісний акселерометр, 

датчик температур та датчик відносного світла. 

Для підтримки внутрішніх датчиків LabQuest Арр, 

оберіть «Налаштування датчика» (Sensor Setup) з меню 

«Датчики» (Sensors). В діалоговому вікні «Налаштування 

датчика» (Sensor Setup) оберіть комірку, щоб запустити 

пов’язаний датчик. Потім клікніть «ОК», щоб 

повернутись до екрану датчика в LabQuest App. 
 

Для додаткової інформації щодо внутрішніх датчиків 

підключіть датчики, потім оберіть функцію «Інформація 

про датчики» (Sensor Information) з меню «Датчики» 

(Sensors). Оберіть необхідний датчик з переліку 

підключених внутрішніх датчиків. 

 GPS – Внутрішній GPS збирає показники широти, 

довготи та висоти і може використовуватись з 

іншими датчиками. Ви можете обирати пристрої 

десятинних градусів, мінутних градусів або 

прямокутної системи координат. 

  

Примітка: Отримання вихідного сигналу на вулиці може зайняти близько 15 хвилин. Ми не 

рекомендуємо використовувати GPS в приміщенні. 

 

 Акселерометри – 3-вимірний акселерометр вимірює прискорення до ±2 g в напрямках x-, y- та z-

осей. Датчик знаходиться на відстані 72 мм від установочного конектора та 32 мм від цифрового 

порту збоку пластикового корпусу. 

 

 
 

 Температура – Внутрішній датчик температур контролює 

температуру навколишнього середовища. Датчик знаходиться між СН2 

та СН3 перед датчиками ВТА. 
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 Датчик світла – Внутрішній датчик світла знаходиться на передній частині LabQuest з лівого 

боку від екрану. Даний датчик світла включає один відкритий світлодіод (СН0), який реагує на 

видиме та інфрачервоне світло, та один відфільтрований світло діод (СН1), який в першу чергу 

реагує на інфрачервоне світло. Показники СН1 вираховуються з показника СН0, а потім 

конвертуються у значення в люксах, яке позначає освітлення (рівень зовнішньої підсвітки), щоб 

імітувати реагування людського ока. Діапазон спектральної чутливості для цього датчика 

становить близько 400-800 нм. 

 Мікрофон – Вбудований мікрофон знаходиться перед LabQuest з лівого боку екрану, як показано 

нижче, і вимірює форми коливань. Примітка: Цей датчик не можна використовувати із 

зовнішніми датчиками. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішній 

мікрофон 

Внутрішній 

датчик світла 



ІІІ. LABQUEST АРР 
 

Програма по збору та аналізу даних, LabQuest App, є основою LabQuest. Коли ви активуєте LabQuest, 

LabQuest App запускається автоматично. Якщо LabQuest App не виводиться на вашому екрані, 

запустіть LabQuest App  у вкладці «Головна» (Home). 

 

 

Навігаційний LabQuest App 

LabQuest App має п’ять різних екранів. Клікніть на бажаній закладці, щоб показати відповідний 

екран. 
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Екран «Лічильник» – встановити датчики, 

налаштувати параметри для збору даних та відобразити 

датчик для ваших підключених датчиків. Для більш 

детального опису використання екрану «Лічильник» 

(Meter) для збору даних, див. Збір Даних. 

  

 

Екран «Графік» – перегляд графіку ваших даних 

та проведення аналізів, включаючи форми кривих. Для 

більш детального опису використання екрану «Графік» 

(Graph) для аналізу даних, див. Аналіз Даних. 

 
 

 

 

 

Лічильник 

Таблиця 

Графік 

Примітки 

Лабораторні інструкції 
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 Екран «Таблиця» – Перегляд табличної 

презентації ваших даних, створення розрахункових 

стовпців та ручне введення даних. Для більш 

детального опису використання екрану «Таблиця» 

(Table) для аналізу даних, див. Маніпулювання 

даними на екрані «Таблиця». 

 

 Екран «Лабораторні інструкції» – Доступ до 

одного з більше 100 попередньо завантажених 

експериментів для без електронних інструкцій (більше 

експериментів доступно онлайн). Для більш детальної 

інформації про внесення додаткових експериментів до 

LabQuest, див. Перегляд лабораторних інструкцій 

Vernier. 

 

Екран «Примітки» – запис спостережень про ваш 

експеримент. Для більш детальної інформації див. 

Додавання приміток до вашого експерименту. 

 
 

 

Меню «Файл» (File) 
Файл LabQuest App може містити налаштування по збору даних, графіки, таблиці даних, аналізи і 

навіть нотатки. Ці файли мають розширення .qmbl і можуть зберігатись на внутрішній пам’яті 

LabQuest або на зовнішній пам’яті, наприклад, на USB накопичувачі або на карті microSD. Файли 

LabQuest App можна також відкривати та використовувати на комп’ютері з програмним 

забезпеченням Logger Pro. 

Усі п’ять закладок LabQuest App мають спільне меню 

«Файл» (File), яке схоже до меню «Файл» на 

комп’ютері. В меню «Файл» (File) ви можете 

виконувати ряд завдань, пов’язаних з файлами 

LabQuest App, наприклад, відкривання, зберігання та 

закривання файлів, регулювання налаштувань файлу, 

друк та інше. Всі вони детально описані нижче. 

 
 Новий (New) – Оберіть «Новий» (New) з  меню «Файл» (File), щоб переналаштувати усі 

параметри щодо збору даних та калібрування датчика назад до значень за замовчуванням. Якщо у 

вас є незбережені дані, вас попросять або зберегти, або скинути дані перед тим, як продовжити. 
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 Відкрити (Open) – Оберіть «Відкрити» (Open) з меню 

«Файл» (File), щоб показати список файлів, які ви 

зберегли на LabQuest. Щоб відкрити файл, клікніть на 

назві файлу, потім натисніть «Відкрити» (Open). Щоб 

відкрити файл з джерела зовнішньої пам’яті, клікніть 

на іконці джерела (  USB,  SD), щоб показати 

файли доступні на цьому ресурсі, потім клікніть на 

назві файлу і «Відкрити» (Open). 
 

 Зберегти (Save) – Оберіть «Зберегти» (Save) з меню «Файл» (File), щоб відобразити діалогове 

вікно «Зберегти як» (Save As), де ви можете клікнути на іконці джерела (  USB,  SD,  

LabQuest) для вибору призначення, потім клікніть на назві поля «Файл» (File), щоб призначити 

назву для файлу. 

 Видалити (Delete) – Оберіть «Видалити» (Delete) з меню «Файл» (File), щоб показати перелік 

файлів, схожий до доступного списку, вибравши відкритий. Клікніть на іконці джерела (  USB, 

 SD,  LabQuest) для вибору джерела, де знаходиться файл, клікніть на назві бажаного 

файлу, потім натисніть «Видалити» (Delete). За один раз можна видалити лише один файл. 

 E-mail – Виберіть «E-mail» з меню «Файл» (File), щоб надіслати електронною поштою Файл 

даних, Графік, Текстовий файл або скріншот поточного файлу, коли LabQuest підключено до 

бездротової мережі Internet. Для більш детальних інструкцій для налаштування цієї функції, див. 

Надсилання електронної пошти з LabQuest. 

 Експортувати (Export) – Виберіть «Експортувати» (Export) з меню «Файл» (File), щоб 

експортувати файл з поточними даними у текстовий формат для використання з іншими 

додатками. Клікніть на іконці джерела (  USB,  SD) для вибору призначення, потім клікніть 

«ОК» для завершення експортування. 

Типове використання цієї властивості – експортувати текстовий файл на SD карту або на USB 

накопичувач для подальших маніпуляцій з даними на комп’ютері за допомогою редактора 

електронних таблиць. Експортований файл містить значення усіх колонок з усіх запусків 

поточної сесії, розділені закладками. Для більш детальних інструкцій щодо використання даної 

властивості, див. Зберігання файлів LabQuest App. 

 Друк (Print) – Виберіть «Друк» (Print) з меню «Файл» (Print), щоб роздрукувати Графік, 

Таблицю, Лабораторні інструкції, Примітки або Екран з поточного файлу через принтер з USB 

або Wi-Fi з’єднанням. Ви можете також зберегти PDF-файл на USB накопичувачі або SD карті з 

використанням опції «Друк файлу» (Print to File). Для більш детальних інструкцій див. 

Друкування з LabQuest. 

 Налаштування (Settings) – Виберіть «Налаштування» (Settings) з меню «Файл» (File), щоб 

встановити налаштування файлу для поточної сесії. Такі налаштування є специфічними і 

зберігаються у файлі LabQuest. Такі налаштування повертаються в значення за замовчуванням 

після того, як ви виберете «Новий» (New) з меню «Файл» (File). 

o Кутові елементи для тригонометрії 

Розрахунки – Розрахункові стовпчики, форми кривих та 

змодельовані функції можуть застосовувати тригонометричні 

розрахунки; виберіть «Градуси» (Degrees) або «Радіани» 

(Radians) тут. Значення за замовчуванням встановлюється для 

радіан. 

o Кількість точок для похідної 

Розрахунки - Розрахункові стовпчики, форми кривих, 

змодельовані функції і навіть автоматичне налаштування для 

датчиків (наприклад, датчики руху) можуть використовувати 

числові похідні. 
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Алгоритм для таких похідних використовує визначену користувачем кількість точок. Значення за 

замовчуванням для семи точок підходить для багатьох експериментів, однак вам може знадобитись 

обрати більшу кількість експериментів Детектора руху людського зросту (наприклад, ваша 

лабораторія відповідності руху) або менша кількість експериментів Детектора руху на основі візка 

(наприклад, ваш лабораторія імпульсу та поштовху). 

 Завершити (Quit) -  Виберіть «Завершити» (Quit) в меню «Файл» (File), щоб вийти з LabQuest 

App. Оскільки інші додатки можуть працювати з LabQuest App одночасно, зазвичай немає 

потреби виходити з LabQuest App під час стандартного використання. 

 

Збір даних 
Збір даних за допомогою LabQuest починається з екрану «Лічильник» (Meter), який є екраном за 

замовчуванням для LabQuest App. З цього екрану ви можете переглядати показники датчика, які 

оновлюються в реальному часі, а також підсумок показників по збору даних. На додачу, ви можете 

отримати доступ до оновлених інструментів, щоб змінити та адаптувати дані налаштування для 

конкретного експерименту. 

 

Цифрові лічильники 

Цифровий лічильник для кожного підключеного датчика 

показаний на цьому екрані. Клікніть на датчику, щоб 

змінити налаштування датчика.  Доступні опції будуть 

залежати від датчика і можуть включати опції для зміни 

пристроїв, калібрування, видалення налаштувань та 

перетворення сенсору. Дані опції можна також відкрити 

за допомогою меню «Датчики» (Sensors). 

 

 
Аналогові лічильники 

Щоб показати аналоговий лічильник, виберіть 

«Налаштування лічильника» (Meter Setup) з меню 

«Датчики» (Sensors), або як ярлик, натисніть на 

цифровий датчик на екрані «Лічильник» (Meter). 

В діалоговому вікні «Налаштування лічильника» (Meter 

Setup) внесіть мінімальні та максимальні значення для 

діапазону датчика. Якщо ви хочете переглянути і 

цифрові, і аналогові показники для сенсору, оберіть 

комірку «Показати цифрові показники».  

 

 
Короткий звіт по збору даних 

Короткий звіт про налаштування збору даних (Режим, Швидкість, Тривалість) показано на панелі 

справа на екрані «Лічильник» (Meter). Для більшості датчиків режим збору даних за замовчуванням – 

«Часова вісь» (Time Based). Швидкість збору даних за замовчуванням для підключеного сенсору 

встановлюється автоматично, коли LabQuest визначить сенсор. Щоб змінити налаштування по збору 

даних, клікніть на іконці звіту. У якості альтернативи, ви можете обрати «Збір даних» (Data 

Collection) з меню «Датчики» (Sensors). Для більш детального опису режимів і параметрів по збору 

даних, див. Налаштування по збору даних. 
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Елементи управління збором даних 

Щоб розпочати збір даних з екрану LabQuest App, натисніть «Зібрати» (Сollect0 . Під час 

збору даних клікніть «Стоп» (Stop) , щоб попередньо зупинити збір даних. В обраних режимах 

по збору даних (наприклад, «Події з введенням»), з’явиться кнопка «Утримувати» (Keep)  

справа від кнопки «Стоп» (Stop). В такому режимі вам потрібно клікнути , щоб записати точку 

даних в таблиці даних. Для більш детальної інформації див. Події з введенням. 

 

Налаштування по збору даних 

Меню «Датчики» (Sensors) надає доступ до елементів 

управління для детального налаштування. Використовуйте це 

меню, щоб налаштувати внутрішні датчики, датчики для 

неавтоматичної ідентифікації, а також Систему динамічних 

безпровідних датчиків (WDSS). Ви можете також 

використовувати це меню, щоб змінити параметри по збору 

даних та відрегулювати конкретні параметри датчика. 

 
 Налаштування датчика (Sensor Setup) – Виберіть 

«Налаштування датчика» (Sensor Setup) з меню «Датчики» 

(Sensors), щоб побачити підключені датчики. Для ручного 

налаштування датчиків неавтоматичної ідентифікації, 

клікніть на полі, що показує «Жодних датчиків» (No 

Sensors) для каналу, через який підключено ваш датчик. 

Потім виберіть підходящий датчик з переліку та клікніть 

«ОК». 

Ви можете також активувати (або деактивувати) 

внутрішні датчики за допомогою діалогового вікна 

«Налаштування датчиків» (Sensor Setup). Оберіть комірку 

біля відповідного датчика, щоб зробити такий датчик 

доступним для збору даних. 

 

 Збір даних (Data Collection) – Виберіть «Збір даних» 

(Data Collection) з меню «Датчики» (Sensors) для 

налаштування режиму збору даних та відповідних 

параметрів. Перелічені параметри будуть залежати від 

вибраного режиму. 

o Режим: Часова вісь – збір даних на основі часової осі є 

режимом збору даних за замовчуванням для більшості 

датчиків. У цьому режимі показники датчика записують з 

однаковими інтервалами часу. 
 

Регульовані параметри для цього режиму включають 

швидкість (або інтервал) і тривалість збору даних. Загальна 

кількість зразків для збору, залежних від цих параметрів, буде 

виведена на дисплей. 

 
Повідомлення-попередження 

При певних обставинах поля «Швидкість» (Rate) та «Тривалість» (Duration) можуть бути виділені 

жовтим або червоним кольором. Жовте попередження показує, що швидкість було визначено при 

значенні нижчому або вищому від рекомендованого для підключеного датчика, або що кількість 

зразків може призвести до  проблем функціональності. Ви можете досі збирати дані за допомогою 

вказаних параметрів; однак, ви можете отримати небажані результати. 
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Червоне попередження вказує на одну з наступних ситуацій і ви не можете закрити діалогове вікно, 

доки не буде усунено умову попередження: 

 Швидкість було встановлено зі значенням нижчим або вищим, ніж те, яке може підтримувати 

підключений пристрій і/або конфігурація датчика 

 Кількість зразків перевищує допустиму площу 

 Кількість зразків перевищує 2000 (для швидкостей, більших ніж 80 000 зразків/с) 

 

 
Спрацьовування (Triggering) – Спрацьовування 

можливе лише в режимі Часової вісі. Після активації 

LabQuest очікує на умову активації, яку потрібно виконати 

перед збором даних показників. Для встановлення умови 

запуску виберіть сенсор та встановіть порогове значення. 

Ви можете також встановити кількість точок, які потрібно 

зберегти перед виконанням умови запуску. 

Розширений (Advanced) – Поле «Розширений» 

(Advanced) має три опції, які можна активувати окремо, 

обравши відповідну комірку.  

 

 

Додаткову вибірку (Oversampling) можна 

використовувати при швидкостях збору даних, що є 

нижчими ніж десять зразків на секунду. Після активації 

датчик буде відбирати проби при більшій швидкості, ніж 

кількість зразків на секунду, яку ви встановили, а потім 

LabQuest виводить середнє значення цих показників та 

записує середні значення в таблиці даних. Цей параметр 

можна використовувати для зменшення шуму при 

вимірюваннях, комбінуючи безліч показників в одне 

значення. У якості прикладу, додаткова вибірка може 

інколи зменшувати вплив небачених, однак реальних змін, 

таких як зміни з джерела блимаючого світла. 

 

 

«Повторити» (Repeat) можна використовувати зі швидкостями збору даних нижчими, ніж 250 

опитувань на секунду. Після активації новий запуск збору даних розпочнеться одразу після 

закінчення поточного запуску. Дані для такого запуску перезаписуються, коли починається новий 

запуск. Таке налаштування буде корисним під час проведення експериментальних досліджень. 
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Маркування даних (Data Marking) можна 

використовувати для маркування точок інтересу під час 

збору даних на часовій осі. Після активації кнопка 

«Маркувати дані» (Mark Data)  з’явиться під час 

збору даних. Клікніть , щоб позначити відповідну 

точку у якості точки інтересу. Після завершення збору 

даних позначки даних можна назвати з використанням 

панелі справа від графіку. 

  
o Режим: Події з введенням – Інколи експерименти 

залежать від кількості, а не від часу. Наприклад, в 

експерименті закону Бойля, потрібно знати тиск як 

функцію об’єму газу. В режимі «Події з введенням» 

(Events with Entry) інформація про час не 

записується. 

Уведіть назву та одиниці для кожної незалежної змінної. 

Ви можете також мати опцію для визначення середнього 

значення даних за десять секунд та повідомити середні 

показники.  

У режимі «Події з введенням» (Events with Entry) 

з’явиться кнопка «Утримувати» (Keep)  під час 

збору даних. Клікніть «Утримувати» (Keep), щоб 

записати значення датчика (наприклад, газовий тиск в 

експерименті закону Бойля). У відповідь LabQuest 

попросить вас увести значення незалежної змінної 

(наприклад, об’єм газу в експерименті закону Бойля). 

Дані датчика відображають залежно від незалежної 

змінної, як показано на скріншоті справа.  
o Режим: Вибрані події – Режим «Вибрані події» 

(Selected Events) подібний до режиму «Події з 

введенням», окрім введень 1, 2, 3…, записуються 

автоматично у якості незалежної змінної. Щоб 

записати інформацію про час на місці значення 

введення, оберіть комірку для стовпчика 

Використання часу. 

 

 
o Режим: Часовий режим фотоворіт – Фотоворота 

вимагають іншого налаштування часових опцій. У 

разі визначення фотоворіт LabQuest уводить режим 

«Часовий режим фотоворіт». 

У вас є дві опції для завершення збору даних у двох 

режимах: клікніть «Стоп» (Stop) або припиніть збір 

після визначеної кількості подій. Пара блокування/ 

розблокування рахується як дві події. Оберіть 

належний Режим фотоворіт для вашого 

експерименту. Для більш детальної інформації див. 

www.vernier.com/til/3329  

 

 

 

 

 

 

http://www.vernier.com/til/3329
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o Режим: Повний спектр – У разі виявлення 

спектрометру, LabQuest уводить режим Повного 

спектру (Full Spectrum). У цьому режимі, 

Інтенсивність, Поглинання, Флуоресценція (лише 

SpectroVis Plus) або % пропускання можна 

вимірювати як функцію довжини хвилі. 

Детальні інструкції для налаштування збору даних 

можна знайти в кожній з наших лабораторій 

спектрометрії. 

  

o Режим: Газовий хроматограф – Коли виявлено газовий міні-хроматограф Vernier (міні GC), 

LabQuest уводить режим Газового хроматографу. У цьому режимі користувачу доступні різні 

параметри, щоб встановити профілі температури та тиску, які відповідають поточному 

експерименту. 

 

Розпочавши збір даних показано набір параметрів за 

замовчуванням. Клікніть поле параметрів, щоб увести 

нове значення або налаштувати значення за 

замовчуванням, використовуючи стрілки. Такі значення 

будуть відображені у попередньому вигляді графіку 

залежності температури від часу, який показано справа. 

Після налаштування параметрів клікніть «ОК», щоб 

розпочати розігрівання Mini GC. Для більш детальної 

інформації щодо газового міні-хроматографу Vernier, 

див. www.vernier.com/gc2-mini/  
 

 

o Режим: Датчик скидів – Цей режим використовується з Датчиком скидів Vernier. Під час 

використання цього режиму, точки даних записуються щоразу під час визначення скиду за 

допомогою Датчика скидів. Для більш детальної інформації щодо калібрування датчика скидів, 

див. www.vernier.com/manuals/vdc-btd  
 

o Режим: Матриця даних – Цей режим допомагає при 

польових роботах. Він забезпечує шлях для збору 

даних, що посилається на два параметри: розміщення 

ваших місць вибірок та дати відбору проб. Ви 

можете зібрати дані з необмеженої кількості 

датчиків, завантаживши та замінивши датчики під 

час збору даних LabQuest. Для більш детальної 

інформації див. www.vernier.com/til/2366/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vernier.com/gc2-mini/
http://www.vernier.com/manuals/vdc-btd
http://www.vernier.com/til/2366/
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 Налаштування безпровідного пристрою – 

використовуйте «Налаштування безпровідного 

пристрою» (Wireless Device Setup), щоб підключити 

безпровідні датчики та інтерфейси, такі як наш Go 

Wireless® Temp, Go Wireless Link або Система 

безпровідних динамічних датчиків. 

 
 

o Запуск безпровідного пристрою – виберіть 

«Налаштування безпровідного пристрою» (Wireless 

Device Setup)  «Запуск безпровідного пристрою» (Go 

Wireless) з меню «Датчики» (Sensors) для сканування та 

оберіть «Запуск безпровідних пристроїв», таких як Go 

Wireless Temp, Go Wireless pH, або Go Wireless Link. 

Оберіть назву вашого пристрою зі списку і клікніть 

«ОК». За необхідності повторіть використання 

додаткових Запусків безпровідних пристроїв. 
 

 

Після підключення до пристрою Go Wireless, клікніть на 

його датчику та оберіть Go Wireless, щоб отримати доступ 

до опцій додаткових налаштувань. Оберіть «Дані про 

датчик», щоб переглянути або змінити назву пристрою, 

визначити рівень заряду акумулятора або переглянути 

деталі щодо апаратного забезпечення та вбудованих 

програм. Виберіть «Визначити» (Identify), щоб активувати 

LED індикатор на пристрої Go Wireless, щоб переконатись у 

своєму підключенні до бажаного пристрою. 

 

 

o WDSS – Виберіть «Налаштування безпровідного 

пристрою»  WDSS з меню «Сенсори» у LabQuest 

App для сканування, вибору та конфігурації Систем 

безпровідних динамічних датчиків. Якщо пристрої 

WDSS не знайдено, клікніть «Сканувати» (Scan), щоб 

знову знайти пристрої WDSS. Сканування може тривати 

від 20 до 30 секунд і може повторюватись кілька разів, 

щоб знайти відповідний WDSS. Після того, як сканер 

визначить ваш WDSS, виберіть його назву зі списку, 

потім клікніть «ОК». 

 

 

Виберіть, який із п’яти сенсорів вам потрібен для збору 

даних та клікніть «ОК». 

Для налаштування параметрів по збору даних, виберіть 

«Збір даних» (Data Collection) з меню «Датчики» (Sensors). 

Для більш детальної інформації див. Налаштування по 

збору даних. 

Примітка: WDSS не можна налаштувати для 

дистанційного збору даних з використанням LabQuest. 

Використовуйте Logger Pro на комп’ютері, щоб 

налаштувати WDSS для дистанційного використання. 
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 DCU – підключіть Цифровий блок управління (DCU) до 

одного з цифрових портів на LabQuest. Виберіть 

налаштування DCU з меню «Датчики» (Sensors) та 

виберіть DCU для налаштування. 

o Тестування DCU (Test DCU) – вручну увімкніть та 

вимкніть цифрові лінії. 

o Конфігурувати активацію (Configure activation) – 

використовуйте логічні твердження для активації 

цифрових ліній на основі показників сенсорів. 

o Запуск активації (Start Activation) – Застосуйте 

логічну схему цифрового виходу одразу або лише під 

час збору даних. 

 

 

Примітка: Одразу після активації цифрового виходу, 

автоматична ідентифікація датчиків вимикається для 

порту, який використовує DCU. LabQuest App не визначить 

вилучення DCU або додавання будь-якого іншого цифрового 

датчика для такого порту. Щоб вимкнути цифровий вихід 

та активувати автоматичну ідентифікацію, клікніть 

«Файл» (File)  «Новий» (New). 

 
 Змінити пристрої (Change Units) – У деяких випадках у вас може бути опція відобразити дані 

датчика в іншому наборі пристроїв. Виберіть «Змінити пристрої» (Change Units) з меню 

«Датчики» (Sensors), щоб обрати інший набір пристроїв. Вибір нового пристрою змінить усі 

існуючі дані для такого датчика для нового пристрою, а також інші подальші дані. Якщо ця 

функція відображається сірим кольором в меню, тоді дані для конкретного датчика не можна 

відобразити в іншому наборі пристроїв. 

 Калібрувати (Calibrate) – Більшість датчиків використовують звичайне заводське калібрування, 

яке визначається LabQuest. Однак, деякі датчики дійсно вимагають калібрування і ви будете 

використовувати інструмент «Калібрувати» (Calibrate), доступний в меню «Датчики» (Sensors). 

Виконуйте детальні інструкції щодо калібрування, вказані в буклеті, який додається до сенсору. 

Буклети також доступні онлайн на www.vernier.com/support/manuals/  
 Скинути налаштування (Zero) – Виберіть «Скинути налаштування» (Zero) з меню «Датчики» 

(Sensors), щоб встановити поточні показники датчика на нулі. Це додає відхилення від поточних 

показників. Не для всіх датчиків можна скинути налаштування. 

 Перевернути (Reverse) – Деякі датчики зчитують як позитивні, так і негативні значення. 

Наприклад, Датчик сили подвійного діапазону зчитує позитивні значення під час запуску та 

негативні під час стиснення за замовчуванням. Виберіть «Перевернути» (Reverse) з меню 

«Датчики» (Sensors), щоб змінити знак показників відповідно до налаштувань за замовчуванням. 

Не всі датчики  не можна перевернути. 

 Інформація про датчик – Виберіть «Інформацію про 

датчик»  (Sensor Information) та оберіть внутрішній 

датчик, щоб переглянути детальні специфікації про 

датчик. Інформація про датчик доступна лише, коли 

внутрішній датчик було встановлено для збору даних. 

Див. Налаштування датчика. 

Для більш детальної інформації про внутрішні датчики, 

див. Внутрішні датчики. 
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Налаштування графіка 

LabQuest App показує екран «Графік» (Graph), коли 

починається збір даних. З цього екрану ви можете 

відрегулювати налаштування графіка. Ви можете вибрати 

предмет побудови, масштабування графіку та 

форматування даних. 

 
 Графічні опції – щоб проконтролювати відображення 

даних на графіку, виберіть «Графічні опції» (Graph 

Options) з меню «Графік» (Graph). Тут ви можете 

вибрати колонки, які використовуються для x- та y-

осей, а також обмеження осей. Для більш детальної 

інформації див. Регулювання вигляду графіку. 

 
Виберіть Автомасштабування (Autoscale), щоб 

налаштувати діапазон даних після завершення збору 

даних. Автомасштабування від 0 не аналогічне, однак 

включає оригінал. Ручне масштабування буде враховувати 

значення, які уводяться в ліміти діапазону. Щоб ввести 

ліміти діапазону клікніть на кожному полі та 

використовуйте клавіатуру, щоб увести числові значення. 

 
Опцію «Точкові умовні знаки» (Point Symbols) можна 

вибрати за замовчуванням і вони будуть оточувати деякі, 

але не всі точки з помітками (наприклад, круг або 

трикутник). Це дозволяє легко ідентифікувати хід за 

допомогою відповідної позначки на умовних позначеннях 

графіку. Виберіть комірку для деактивації даної функції. 

 

Опція «З’єднати точки» (Connect Points) з’єднує точки 

даних в прямолінійні сегменти. Дані лінії допомагають 

відстежити тенденції даних, однак у деяких випадках не є 

підходящими. Виберіть комірку, щоб відключити дану 

функцію. 

 

 

На цьому екрані ви можете також вибрати дані для побудови графіку. Для осі х виберіть необхідну 

колонку з випадаючого меню «Колонка осі Х» (X-Axis Column). Для осі y виберіть одну або кілька 

колонок з запуску(ів), перелічених під розширеним полем «Графік 1 Осі Y» (Graph 1 Y-Axis). 

LabQuest може відображати один графік або два графіки, що мають спільну вісь Х та діапазон. 

Клікніть на трикутник біля Графіку 1 Осі Y або Графіку 2 Осі Y, щоб показати або сховати 

налаштування для цієї осі. Якщо для Графіку 2 не обрано жодної колонки, буде створено лише один 

графік. 

Якщо ви виконали налаштування Графічних опцій, клікніть «ОК», щоб повернутись до екрану 

«Графік» (Graph). 

 

 

 

 

 

 



LabQuest App 

 

Аналіз даних  

Ви можете аналізувати дані на екрані «Графік» (Graph)  або на екрані «Таблиця» (Table) . 

Аналітичні функції LabQuest детально описані нижче. 
 

Перевірка даних на екрані «Графік» 

Для перевірки даних на екрані «Графік» (Graph) клікніть на необхідній точці даних. Курсор 

«Перевірити» (Examine) переміщується до точки даних з найближчим х-значенням. Лінії курсору 

виділяють значення осей х та y, а правосторонні показники показують відповідні числові значення 

перевіреної точки. Ви можете провести точні налаштування розміщення курсору, використовуючи 

Кнопку перевірки зліва та кнопку Перевірити справа , які знаходяться з будь-якої 

сторони відмітки горизонтальної осі. 

У деяких випадках вам може знадобитись перевірити дані для конкретної зони на графіку. Щоб 

зробити вибірку для аналізу, клікніть та протягніть курсор через бажану зону. Ви можете 

відрегулювати кінцеву точку протягування для вибраної зони, використовуючи за необхідності 

кнопки «Перевірити» (Examine). Для кращого управління ви можете використати стілус. 

 

Налаштування графічної форми 

Ви можете налаштувати графічну форму у реальному часі 

під час збору даних, застосувавши одну з кількох дій з 

меню «Графік» (Graph). 

 Графічні опції – Клікніть «Графічні опції» (Graph 

Option), щоб вручну встановити параметри графіка. 

Для налаштування графічної форми змініть значення 

на лівому та правому полях для осей х та у. 

 
 Показати графік – Виберіть «Показати графік» (Show 

Graph) з меню «Графік» (Graph), щоб швидко 

переключатись між показаними одного або двох 

графіків. Ви можете також вибрати опцію «Повна 

ширина» (Full Width), щоб видалити комірку підсумків 

по збору даних, а також збільшити графіки на екрані.  

Під час використання спектрометрів для збору даних про 

інтенсивність, спектр відображається на фоні графіку за 

замовчуванням. Відповідно до цього можна вибрати 

«Показати спектр» (Show Spectrum) серед опцій «Показати 

графік» (Show Graph). 

 

Щоб заховати спектр, виберіть «Показати спектр» з «Графічних опцій» (Show Spectrum), а також 

оберіть комірку для видалення вибірки. 

 Одиничне масштабування – Виберіть «Одиничне масштабування» (Autoscale Once) з меню 

«Графік» (Graph), щоб встановити масштаб даних, які ви зібрали. Примітка: Графік 

автоматично збільшить свій масштаб, щоб показати зібрані дані, які інакше не будуть показані 

на графіку. 

 Клікніть на помітці графічної осі, щоб змінити дані, внесені на таку вісь. 
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Після закінчення збору даних також доступні налаштування зуму.  

 Збільшити – оберіть зону на графіку, потім клікніть 

«Збільшити» (Zoom In), щоб автоматично налаштувати 

осі для перегляду вибраної зони. 

 Зменшити – Клікність «Зменшити» (Zoom Out), щоб 

скасувати «Збільшити» (Zoom In) та повернути осі 

графіку до попередніх налаштувань. Якщо опція 

«Збільшити» (Zoom In) використовується кілька разів, 

опція «Зменшити» (Zoom Out) буде скасовувати кожну 

опцію «Зменшити» (Zoom Out).  

 
 

Збирання багатьох запусків 

 Зберегти запуск – Ви можете зберегти кілька запусків 

для порівняння. Виберіть «Зберегти запуск» (Store 

Run) в меню «Графік» (Graph), щоб зберегти поточний 

запуск та продовжити збирання даних. У якості ярлика 

клікніть на «Блок файлів» (File Cabinet) . 
Щоб отримати наступний запуск, натисніть «Зібрати» 

(Collect). Ваш новий запуск буде виведено на графік. Щоб 

побачити свій перший запуск клікніть кнопку «Запуск 2» 

(Run 2)  зліва від Блоку файлів, та оберіть «Запуск 1» (Run 

1) або «Всі запуски» (All Runs). Таким чином ви можете 

зібрати кілька запусків для порівняння та переглянути ті, 

які вам потрібні. 

 

 

Нанесення та позначення даних на екрані «Графік» 

Щоб нанести або позначити дані на графічному екрані клікніть на точці даних або клікніть та 

перетягніть, щоб вибрати зону даних. Потім виберіть бажаний інструмент з меню «Графік» (Graph), і 

відповідна дія буде застосована до даних. 

 Пробити дані та Відновити дані – Використовуйте ці інструменти, щоб ігнорувати/ відновити 

обрані дані. Атаковані дані ігноруються для аналізу та побудови графіків, а сам графік буде 

оновлюватись відповідно. Щоб відновити усі дані клікніть на меню «Графік» (Graph) та виберіть 

«Відновити дані» (Restore Data). 

 Позначити дані – Використовуйте цей інструмент, щоб позначити точку даних за допомогою 

коментаря. Після вибору точки та клікнувши «Позначити дані» (Tag Data), велика позначка 

(наприклад, круг або квадрат) буде відображено на графіку для позначення даних. Щоб додати 

коментар клікніть на панелі справа від графіку та внесіть коментар у пусте поле. 

 

Аналіз даних з екрану «Графік» 

Меню «Аналізувати» (Analyze) на екрані «Графік» надає 

вам доступ до допоміжних  інструментів, таких як 

дотичні лінії, інтеграли, статистика та форми кривих. 

Для застосування одного з цих інструментів виберіть 

бажаний інструмент з меню «Аналізувати» (Analyze). За 

необхідності виберіть бажану колонку. 

Після активації аналітичного інструменту короткий звіт 

про аналітичну інформацію виводиться на панель справа 

від графіка. За необхідності з’являться стрілки 

прокручування. Ви можете клікнути на короткий звіт, 

щоб показати значення в діалоговому вікні для легкості в 

зчитуванні. 
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Наступні аналітичні інструменти доступні в меню «Аналізувати» (Analyze). 

 Дотична лінія (Tangent) – Режим Дотичної лінії (Tangent) 

активує курсор «Перевірити» (Examine), додаючи 

дотичну лінію та числове відображення нахилу, коли ви 

клікаєте на різні локації на графіку. 

 
 Інтеграл (Integral) – Інструмент «Інтеграл» (Integral) 

вводить дані графіку з числовим визначенням. Виберіть 

зону за необхідності та оберіть «Інтеграл» (Integral) з 

меню «Аналізувати» (Analyze). Активуйте інструмент, 

клікнувши на показаний датчик або на назву колонки. 

З’явиться інтеграл і виводиться числовий результат на 

панелі справа від графіку. 

 
 Статистика (Statistics) – Інструмент «Статистика» 

(Statistics) відображає статистику для графічних даних. 

Виберіть за необхідності зону та оберіть «Статистика» 

(Statistics) з меню «Аналізувати» (Analyze). Активуйте 

інструмент, клікнувши на виведеному датчику або назві 

колонки. Дескриптивна статистика відображається на 

панелі справа від графіку. Якщо зону вибрано, 

виводяться дужки, щоб позначити зону, яка 

використовується для розрахунків.  

 Дельта (Delta) – Інструмент «Дельта» (Delta) відкриває 

вікно попереднього вигляду, де ви можете перевірити х- 

та н- дельта. Виберіть «Дельта» (Delta) з меню 

«Аналізувати» (Analyze), щоб відкрити вікно 

попереднього вигляду. Потім клікніть та протягніть, щоб 

створити комірку, яка накладається на графік. 

Вертикальна сторона комірки виводить Δу, а 

горизонтальна сторона комірки виводить Δх. Клікніть 

«ОК», щоб утримувати такі значення та відобразити 

комірку на екрані «Графік» (Graph), щоб закрити 

інструмент «Дельта» (Delta) без виведення комірки на 

екрані  «Графік» (Graph), клікніть «Скасувати» (Cancel). 

 

 Регулювання кривої (Curve Fit) – Інструмент 

«Регулювання кривої» (Curve Fit)  підходить для 

вибраної функції для ваших даних. Якщо вибрана зона 

графіку, лише дана зона використовується для 

налаштування. Якщо вибірка відсутня, використовується 

увесь графік.  

Виберіть «Регулювання кривої» (Curve Fit) з меню 

«Аналізувати» (Analyze). В списку «Вибрати форму» 

(Choose Fit) виберіть необхідне рівняння. LabQuest 

відображає форму в графіку попереднього вигляду зліва. 

Коефіцієнти відповідності та середньоквадратична 

помилка (RMSE) також виводяться на екран. 
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Клікніть «ОК» для утримання цієї форми та виведення кривої на Графічний екран. Щоб вийти з 

інструменту «Регулювання кривої» (Curve Fit), не застосовуючи кривої, клікніть «Скасувати» 

(Cancel). 

Порада: RMSE (середньоквадратична помилка) є параметром того, наскільки форма відповідає 

даним. Чим менша RMSE, тим ближчі дані до встановленої лінії. RMSE має ті ж одиниці, що й дані 

на осі у. 

 

 Інтерполяція (Interpolate) – Як тільки ви налаштували 

криву, ви можете використати інструмент 

«Інтерполяція» (Interpolate), щоб зчитувати значення з 

встановленої функції. Виберіть «Інтерполяцію» 

(Interpolate) з меню «Аналізувати» (Analyze), потім 

клікніть на графіку. Лінії, пов’язані з курсором 

«Перевірити» (Examine), тепер визначають позицію на 

встановленій функції. Координати вздовж встановленої 

лінії показано на панелі справа від графіку. Ви можете 

сказати, що LabQuest знаходиться в режимі 

«Інтерполяції» (Interpolate) за допомогою курсору 

«Перевірити» (Examine). 

 

 

 Модель (Model) – Інструмент «Модель» (Model) вручну 

регулює обрану функцію відповідно до ваших даних. 

Виберіть «Модель» (Model) з меню «Аналізувати» 

(Analyze), потім виберіть бажане рівняння моделі зі 

списку «Рівняння моделі» (Model Equation). LabQuest 

відображає змодельовану функцію на графіку 

попереднього перегляду зліва. 

Параметри моделі (наприклад, А, В та С) є 

регульованими. Змініть їх безпосереднім введенням або 

за допомогою стрілок. 

 

 

Клікніть «ОК», щоб зберегти дану функцію та відобразити змодельовану функцію на екрані «Графік» 

(Graph). Щоб вийти з інструменту «Модель» (Model) без застосування функції, клікніть «Скасувати» 

(Cancel). 

Порада: Якщо під час моделювання не з’являється жодна функція, ваші параметри визначають 

криву, що знаходиться за межами вікна спостереження. 

 

 Розширений (Advanced) – Виберіть функцію 

«Розширений» (Advanced)  з меню «Аналізувати» (Analyze), 

щоб отримати доступ до розширених аналітичних 

інструментів, включаючи «Регулювання базової лінії» 

(Baseline Adjustment), Швидке перетворення Фур’є (FFT) та 

«Інтегрування піку» (Peak Integration). 

o Регулювання базової лінії (Baseline Adjustment) – Цей 

інструмент застосовує фактор, який збільшує або знижує 

вісь Х. Оскільки LabQuest App використовує вісь Х, його 

базова лінія при обчисленні інтегралу, регулювання 

основної лінії може призвести до кращого інтегралу. Цей 

інструмент зазвичай використовується під час аналізу даних 

Спірометру. 
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o FFT – Інструмент FFT розраховує Швидке 

перетворення Фур’є для вибраних даних. FFT 

виводиться на окремому графіку, який можна 

проаналізувати. Клікніть «ОК», щоб повернутись до 

основного графіку. Пікова частота буде виведена в 

умовних позначенням графіку. Інструмент FFT 

зазвичай використовують для аналізу даних 

Мікрофону. Для більш детальної інформації див. 

www.vernier.com/til/2310   
 

o Інтегрування піку (Peak Integration) – Цей інструмент розраховує інтеграл для вибраного 

діапазону графіку. Зазвичай він використовується з Vernier Mini GC, однак його можна 

застосувати для будь-якого графічного зображення даних. Інтегрування піку відрізняється від 

інструменту «Інтеграл» (Integral) таким чином, що він не використовує вісь х як базову лінію. 

Натомість, інтеграл для «Інтегрування піку» (Peak Integration) оцінюється за допомогою 

мінімальних значень осі у зліва і справа від вибраного піку. 

o Дані опорного елементу (Pivot Data) – Цей інструмент доступний в режимі «Матриці даних» 

(Data Matrix). Він транспонує рядки (зазвичай зображені як вісь х та представляють місце 

вибірки) із запусками (зазвичай обраними кліканням на кнопку зліва від Сховища файлів та 

представляючи дату збору проб). Це дозволяє переглядати польові дані залежно від зміни локації 

або закріплювати та переглядати залежно від дня. 

 

 Виведення прогнозу (Draw Prediction) – Інструмент 

«Виведення прогнозу» (Draw Prediction) є інструментом 

для ручного зображення схем для креслення на екрані 

«Графік»  (Graph). Його можна використовувати для різних 

цілей, однак найчастіше він використовується для 

виведення ескізу прогнозу, як виглядатиме графік після 

послідовного збору даних. 

Виберіть «Виведення прогнозу» (Draw Prediction) з меню 

«Аналізувати» (Analyze). Потім клікніть та протягніть 

курсор через екран для плавних кривих або клікніть на 

екрані, щоб зв’язати подальші кліки з прямолінійними 

сегментами. Кнопка «Перезавантажити» (Reset) видаляє 

ваш ескіз, якщо вам потрібно почати заново. Клікніть 

«ОК», щоб розмістити ваш ескіз на основному графіку. 

Щоб видалити прогноз, виберіть «Виведення прогнозу» 

(Draw Prediction) знову з меню «Аналізувати» (Analyze). 

 

 

 Відповідність руху (Motion Match) – Пункт меню 

«Відповідність руху» (Motion Match) доступний, якщо 

підключено Датчик руху. Оберіть між відповідністю нової 

Позиції або Швидкості. У кожному випадку, LabQuest 

створює графік випадкової цілі для контрольної вправи. 

Відображається лише обраний графік, Позиції або 

Швидкості. Ви можете збирати дані з цільового графіку 

стільки разів, скільки вам потрібно використовувати 

кнопку «Зібрати» (Collect). Щоб побачити новий цільовий 

графік, виберіть «Контроль нової позиції» (New Position 

Match) або «Контроль нової швидкості» (New Velocity 

Match). «Видалити відповідність» (Remove Match) видаляє 

цільовий графік. 

 

 

Порада: Для додаткової інформації щодо використання Датчиків руху, див. www.vernier.com/til/5  
 

http://www.vernier.com/til/2310
http://www.vernier.com/til/5
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Регулювання вигляду таблиці 

Окрім перегляду та маніпулювання даними на екрані 

«Графік» (Graph) ви можете також отримати доступ з 

екрану «Таблиця» (Table). Існує кілька ярликів на цьому 

екрані. У якості альтернативи, ви можете також отримати 

доступ до полів, обравши «Опції колонки даних» (Data 

Column Options) з меню «Таблиця» (Table). 

 Клікніть «Запуск 1» (Run 1) на полі назви, щоб змінити 

назву запуску. 

 Клікніть на заголовку колонки (Час, Позиція, т.і.), щоб 

змінити назву колонки, одиниці або виведену точність. 

 

 

Маніпулювання даними з меню «Таблиця» (Table) 

Меню «Таблиця» (Table) дозволяє вам створювати, 

змінювати або видаляти колонки даних. Наступні 

інструменти доступні в меню «Таблиця» (Table): 

 Нова ручна колонка (New Manual Column) – Нова 

ручна колонка створює пусту колонку, куди ви можете 

вводити або безпосередньо створювати значення. Ви 

можете додавати колонку вручну для набору даних, 

який включає дані датчика або ви можете створити 

новий набір даних, що загалом складається з даних, 

уведених вручну. 

 

 

 Нова розрахована колонка (New Calculated Column) 

– Нова розрахована колонка створює нову колонку, 

значення якої базуються на інших колонках на основі 

математичної формули. Клікніть поле «Назва» (Name), 

щоб увести назву для нової колонки, клікніть поле 

«Одиниці» (Units), щоб увести одиниці, потім виберіть 

рівняння зі списку «Тип рівняння» (Equation Type). 

Наприклад, ви можете визначити розраховану колонку у 

якості зворотного квадрату іншої колонки. Після 

створення розрахованої колонки ви можете відобразити 

розраховані дані на графіку або маніпулювати ними 

далі з допоміжними розрахованими колонками. 

 

 

 Опції колонки даних (Data Column Options) – Дана опція дозволяє вам отримати доступ до 

полів для налаштування назви колонки, одиниць та виведеної точності. У якості альтернативи, ви 

можете отримати доступ до цих полів, клікнувши на назві колонки на екрані «Таблиця» (Table). 

 Видалити колонку даних (Delete Data Column) – Ця функція дозволяє вам видалити вручну або 

розраховану колонку даних. Пам’ятайте, що ви не можете видалити дані, отримані з датчика; 

однак, ви можете приховати дані, використовуючи інструмент «Пробитись крізь дані» (Strike 

Through Data). 

 Видалити запуск (Delete Run) – Якщо ви зберегли принаймні один запуск, використовуючи 

інструмент «Зберегти запуск» (Store Run), дана опція буде доступна в меню «Таблиця» (Table). 

Обравши «Видалити запуск» (Delete Run), клікніть на бажаній назві запуску, щоб видалити 

запуск. Ви не зможете видалити останній створений запуск. 

 Очистити всі дані (Clear All Data) – Ця дія очистить всі дані в таблиці. Обравши дану опцію ви 

отримаєте запит на підтвердження. Дана опція використовується, коли вам потрібно попередньо 

очистити зібрані дані, не змінюючи будь-які параметри по збору даних або інформацію про 

налаштування датчика. 
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 Пробитись крізь дані (Strike Through Data) та Відновити дані (Restore Data) – 

Використовуйте ці інструменти, щоб ігнорувати/відновлювати обрані дані. Пробиті дані 

ігноруються для аналізу та графічного відображення, а графік буде оновлюватись відповідним 

чином. Щоб відновити усі дані, виберіть «Відновити дані» (Restore Data) з меню «Таблиця» 

(Table). Пам’ятайте, що ви також можете отримати доступ до цих інструментів з меню «Графік» 

(Graph) на екрані «Графік» (Graph). 

 Позначити дані (Tag Data) – Використовуйте цей інструмент, щоб позначити точку даних за 

допомогою коментаря. Після вибору точки даних в таблиці виберіть «Позначити дані» (Tag Data) 

з меню «Таблиця» (Table). Коло буде виведено на екрані «Графік» (Graph), щоб «позначити» дані. 

Щоб додати коментар, клікніть на вкладці «Графік» (Graph), потім натисніть на панелі довідки 

справа від графіку. Буде виведено список Тегів даних. Клікніть на пустому полі, щоб увести 

коментар для тегу. 

 Редагувати (Edit) – Цей інструмент дозволяє вам копіювати та вставляти значення з однієї 

локації в іншій. Зокрема, ви можете копіювати діапазон значень з таблиці та вставити їх у 

примітки на екрані «Примітки» (Notes). 

 

Крім того, коли LabQuest знаходиться в режимі «Матриці 

даних» (Data Matrix), меню «Розширене» (Advanced) 

виводиться відповідно до меню «Таблиця» (Table). Виберіть 

«Поворотні дані» (Pivot Data) з меню «Розширений» 

(Advanced), щоб транспонувати рядки (зазвичай 

відображаються як вісь х та представляють місце вибірки) із 

запусками (зазвичай вибраними натисканням кнопки зліва від 

Сховища файлів та представляють день відбору проб). Це 

дозволяє переглядати польові дані залежно від зміни локації 

або повернення для перегляду зі зміною дня. 

 

 

Перегляд «Лабораторних інструкцій» (Lab Instructions) від Vernier  
Екран лабораторних інструкцій, який обирають кліканням по закладці «Лабораторні інструкції» (Lab 

Instructions) , дозволяє студентам переглядати лабораторні інструкції з лабораторних книг Vernier. 

LabQuest постачають із завантаженням більше 100 експериментів. Ви можете з легкістю завантажити 

експерименти з інших кyиг, які ви придбали, та завантажити їх на LabQuest з використанням 

простого веб-інструменту LabQuest Lab Organizer.  

Для більш детальної інформації див. Додавання 

експериментів до LabQuest. Ви можете також створювати 

новий контент, використовуючи ваш онлайн  LabQuest Lab 

Creator. Для більш детальної інформації див. Створення 

власних експериментів. 

 

Відкривання лабораторних інструкцій Vernier 

На екрані «Лабораторні інструкції» (Lab Instructions) виберіть 

«Переглянути лабораторні інструкції» (View Lab Instructions) з 

меню «Вид» (View). Ви побачите список лабораторних реєстрів 

з експериментами, попередньо завантаженими на LabQuest. 

Виберіть необхідний реєстр та експеримент, потім клікніть 

«ОК». 

Крім того, для прокручування інструкцій за допомогою лінії 

прокручування справа, ви можете також збільшити конкретну 

частину інструкцій, обравши «Збільшити» (Zoom In) в меню 

«Вид» (View). Виберіть «Зменшити» (Zoom Out) з меню «Вид» 

(View), щоб повернутись до попереднього вигляду. Виберіть 

«Переналаштувати» (Reset) з меню «Вид» (View), щоб 

відновити первинний вигляд. 
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Щоб припинити перегляд конкретної лабораторної інструкції, виберіть «Переглянути лабораторні 

інструкції» (View Lab Instructions) з меню «Вид» (View). Виберіть файл з назвою default.html, потім 

натисніть «ОК». 

 

Додавання експериментів до LabQuest 

Якщо ви придбали лабораторні реєстри Vernier та маєте експерименти в цих реєстрах, які б хотіли 

завантажити на LabQuest, ви можете це зробити, використовуючи онлайн-інструмент, LabQuest Lab 

Organizer. 

Просто дотримуйтесь наступних інструкцій: 

1. Відвідайте наш веб-сайт: www.vernier.com/labquest/organizer/ 

2. Виберіть експерименти, які ви б хотіли додати. (Пам’ятайте, що ви можете обирати окремі 

експерименти або додавати цілі реєстри). 

3. Дотримуйтесь віртуального керівництва, щоб створити та завантажити оновлену Бібліотеку 

LabQuest, та збережіть його на USB флеш накопичувачі або на SD карті. 

4. Дотримуйтесь вказаних інструкцій, щоб перемістити оновлення з флеш-накопичувача або SD 

карти на ваші пристрої LabQuest. 

 

 

Створення власних експериментів 

Якщо ви бажаєте створити свій власний контент, ви можете це зробити за допомогою онлайн-

інструменту LabQuest Lab Creator. Просто дотримуйтесь наступних інструкцій: 

1. Відвідайте наш веб-сайт: www.vernier.com/labquest/creator/  

2. Оберіть свою початкову точку. Ви можете створити новий експеримент з самого початку, почати 

зі зразка або вставити існуючий експеримент у вашому Lab Creator. 

3. Дотримуйтесь віртуального керівництва, щоб створити свій контент. Пам’ятайте, що ви можете 

зберегти свій контент та закінчити іншим разом. Клікніть «Зберегти» (Save), перед вами з’явиться 

веб-лінк, який ви можете зберегти у формі закладки у своєму браузері для подальшої роботи. 

4. Після завершення контенту дотримуйтесь віртуального керівництва, щоб попередньо 

переглянути, дати назву та завантажити ваш експеримент на USB флеш накопичувач або на SD 

карту. 

5. Дотримуйтесь вказаних інструкцій, щоб перемістити оновлення з флеш-накопичувача або SD 

карти на ваші пристрої LabQuest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vernier.com/labquest/organizer/
http://www.vernier.com/labquest/creator/
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Додавання приміток до вашого експерименту 
Екран «Примітки» (Notes), який можна обрати, клікнувши 

на вкладку «Примітки» (Notes) ,  дає можливість 

студентам залишати нотатки під час того, як вони 

виконують експеримент. Меню надає доступ до 

стандартних функцій редагування «Вирізати» (Cut), 

«Копіювати» (Copy), «Вставити» (Insert) та «Очистити 

все» (Clear All).  

 
 

Зберігання файлів LabQuest App 
Файли LabQuest мають розширення .qmbl і можуть 

зберігатись на внутрішній пам’яті на LabQuest або 

на зовнішній пам’яті, наприклад, на флеш-

накопичувачі. Файли LabQuest App можна також 

відкривати та використовувати на комп’ютері за 

допомогою програмного забезпечення Vernier 

Logger Pro.  

LabQuest може розпізнавати додаткову пам’ять на 

підключених microSD (Secure Digital) картах або 

на USB флеш-накопичувачах. Накопичувач або 

карту можна форматувати на FAT16 або FAT32 

(найбільш поширені формати Windows і Mac OS) 

для зчитування та написання. LabQuest не може 

читати відформатовані накопичувачі NTFS або 

HFS+. 

 

 

Щоб зберегти файли LabQuest App, 

1. У разі зберігання на microSD карті або на USB флеш-накопичувачі, переконайтесь, що 

накопичувач вставлено у відповідний порт на LabQuest. Розпізнавання накопичувача за 

допомогою LabQuest може зайняти кілька секунд. 

2. Виберіть «Зберегти» (Save) з меню «Файл» (File). Відкриється діалогове вікно «Зберегти як» 

(Save As). 

3. Клікніть на відповідній іконці, щоб вибрати пункт зберігання. 

 - внутрішній флеш-накопичувач LabQuest 

 - microSD карта 

 - USB флеш-накопичувач 

 

4. Обравши відповідне призначення, клікніть на полі назви та уведіть назву файлу. 

5. Клікніть «ОК», щоб повернутись до екрану «Зберегти як» (Save As). 

6. Клікніть «Зберегти» (Save), щоб зберегти файл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта Micro SD 

USB флеш-накопичувач 

Жорсткий диск LabQuest 
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Примітка: Ви не можете створювати довідників у LabQuest App, однак ви можете 

використовувати довідники, які вже існують на SD карті або на USB накопичувачі. Ми 

рекомендуємо організувати ваші файли на USB накопичувачі або на SD карті, створивши будь-які 

необхідні папки на комп’ютері перед використанням приводу або карти на LabQuest. 

 

Експортування файлів з LabQuest App 
У деяких випадках вам може знадобитись експортування файлу LabQuest App у текстовий формат 

(.txt) для подальшого аналізу у програмі, окрім Logger Pro. 

 

Для цього оберіть функцію «Експортувати» (Export) з меню «Файл» (File). Пройдіть шлях, подібний 

до того, який описаний у «Зберігання файлів LabQuest App», однак оберіть функцію 

«Експортувати» (Export) з меню «Файл» (File) замість «Зберегти як» (Save As). Для експортування 

файлу у вас повинна бути microSD карта або USB флеш-накопичувач. 

 

Щоб відкрити експортований .txt файл у програмі електронних таблиці, підтвердіть, що диспетчер 

файлів програми налаштований таким чином, щоб шукати файли усіх типів. Оберіть свій текстовий 

файл. 

 

Якщо у вас є доступ до безпровідної системи в Інтернеті, ви можете надіслати електронною поштою 

файл з даними, графік, текстовий файл або скріншот. Для більш детальних інструкцій див. 

Надсилання електронної пошти з LabQuest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. СПІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ: ВИКОРИСТАННЯ LABQUEST 2 НА 

МОБІЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ АБО В CHROMEBOOKTM 

 

Як частина Connected Science System®, LabQuest 2 служить джерелом спільного використання даних, 

яка може безпровідним чином передавати дані датчиків до додатків Data Sharing на Chromebooks або 

мобільних пристроях, таких як планшети iPad® і Android™. 

 

Як працює Data Sharing (Спільне використання даних) 

 Студенти в лабораторних групах проводять експеримент з датчиками Vernier і LabQuest 2. 

 Студенти використовують додаток Data Sharing для безпровідного підключення до LabQuest 2 з 

використанням Wi-Fi. 

 Експериментальні дані передаються з LabQuest 2 до додатку Data Sharing кожного студента. 

 Кожен учасник лабораторної групи проводить індивідуальний аналіз на своєму додатку Data 

Sharing. 

 Студенти забирають свої дані та аналіз додому на додатку Data Sharing для подальшого аналізу та 

складання лабораторних звітів. 

 

Налаштування Data Sharing в LabQuest 
Для налаштування LabQuest у якості джерела Data Sharing, вам знадобиться підключення LabQuest до 

мережі Wi-Fi та запуск Data Sharing, детально описаний нижче. 

 

Підключення LabQuest до мережі Wi-Fi 

 

1. Запустіть Connections App з екрану «Головна» (Home). 

 
 

2. Перевірте підключення до Wi-Fi (Вкл. (On)). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Data Sharing: Використання LabQuest 2 з мобільним пристроєм або Chromebook™ 

 

3. Клікніть по значку шестерні «Параметри мережі» (Network Settings) на Connections App, щоб 

відкрити діалогове вікно «Конфігурація мережі» (Network Configuration). У діалоговому вікні 

«Конфігурація мережі» (Network Configuration) перелічені будь-які мережі, які бачить LabQuest, а 

також опція підключитись вручну до мереж або створити власну мережу. 

 
 

4. Оберіть мережу. 

Існуюча мережа (Інфраструктурна мережа) 

Для підключення до існуючої Wi-Fi мережі, дотримуйтесь наступних інструкцій. 

а. Додайте мережу до списку та клікніть на назві мережі, 

щоб вибрати її. 

 
За необхідності, введіть кодову фразу мережі та клікніть 

«Підключитись» (Connect). 

 

 
Примітка: Якщо ваша мережа вимагає додаткової 

інформації про мережеву аутентифікацію або якщо у вас 

корпоративна мережа, яка вимагає сертифікат мережі, 

див. наш веб-сайт для більш детальних інструкцій: 

www.vernier.com/til/2836  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vernier.com/til/2836


Data Sharing: Використання LabQuest 2 з мобільним пристроєм або Chromebook™ 

 

b. Перевірте, чи LabQuest намагається підключитись до 

мережі. Статус мережі повинен бути «Підключення» 

(Connecting). 

 

 
 

с. Перевірте, чи LabQuest успішно підключився до мережі. 

Статус мережі повинен змінитися на числову ІР адресу. 

 
 

d. Коли LabQuest успішно підключився до мережі, клікніть «ОК», щоб повернутись до додатку 

Connections. 

 

Створення нової мережі LabQuest (Спеціальна мережа) 

Якщо у вас немає доступу до існуючої Wi-Fi мережі або вам відмовлено в доступі до вашої шкільної 

мережі, ви можете швидко та просто налаштувати мережу за допомогою LabQuest 2. 

Примітка: Студенти можуть підключитись до Мережі LabQuest через свої мобільні пристрої. 

Дана мережа не буде підтримувати доступ до Інтернету. Функція електронних листів через 

LabQuest не буде працювати зі спеціальною мережею LabQuest. 

 

а. Оберіть «Створити мережу» (Create Network). 

Примітка: Якщо ви знаходитесь в зоні з кількома Wi-Fi 

мережами, вам може знадобитись прокрутка до кінця 

мережевого списку, щоб визначити «Створити мережу» 

(Create Network). 

 

 

 
 

b. Клікніть поле «Назва мережі» (Network Name) та надайте 

назву цій новій мережі (приклад, клас Місіс Джонсон). Потім 

клікніть «Створити» (Create). 

Додатково: Захистіть свою мережу, присвоївши пароль, 

який ви можете надати лише своїм студентам. Оберіть 

комірку та призначте пароль своїй новій мережі (наприклад, 

1frog, scienceisfun!). Кодова фраза повинна відповідати 

певним критеріям. Для більш детальної інформації див. наш 

веб-сайт: www.vernier.com/til/2699/   

 

 

 

 

 

 

http://www.vernier.com/til/2699/


Data Sharing: Використання LabQuest 2 з мобільним пристроєм або Chromebook™ 

 

с. Переконайтесь, чи LabQuest намагається створити мережу. Статус мережі повинен бути 

«Підключення» (Connecting). 

 

d. Перевірте, чи LabQuest успішно створив мережу. Статус 

мережі повинен змінитися на числову ІР адресу. 

 
е. Після того, як LabQuest успішно створив мережу, клікніть «ОК», щоб повернутись до додатку 

Connections. 

 

Примітка: Деякі розробки Android, здається, мають труднощі з переглядом та підключенням до 

спеціалізованих мереж. Такі пристрої вимагають використання існуючої (інфраструктурної) 

мережі. 

 

Запуск Data Sharing на LabQuest 

Крім підключення до Wi-Fi мережі вам потрібно налаштувати LabQuest у якості джерела Data 

Sharing, дотримуючись наступних інструкцій. 

1. Запустіть Connections App з екрану «Головна» (Home). 

 

 
 

2. Щоб легко ідентифікувати пристрій LabQuest, ви можете 

присвоїти пристрою унікальну назву. Для цього клікніть 

на значку шестерні поля «Назва» (Name). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Sharing: Використання LabQuest 2 з мобільним пристроєм або Chromebook™ 

 

 

Клікніть поле «Назва» (Name), щоб редагувати назву 

LabQuest (наприклад, LabQuestА). Клікніть «Готово» (Done), 

щоб зберегти назву. 

 

 
3. З Connections App клікніть значок шестерні Data Sharing, 

щоб відкрити діалогове вікно «Параметри Data Sharing» 

(Data Sharing Settings). 

 
4. Перевірте підключення Data Sharing (Вкл. (On)). 

Додатково: Якщо ви хочете, щоб додатки Data Sharing на 

мобільних пристроях запускали та зупиняли збір даних, 

виберіть комірку, щоб активувати дану функцію. 

 
 

5. Клікніть «ОК», щоб зберегти налаштування. 

 

Обмеження доступу до налаштування Connections 

Як тільки ваш LabQuest пройде необхідну конфігурацію, ви можете встановити необхідні переваги, 

щоб обмежити доступ до інформації про налаштування Connections. Це обмежує доступ студентів до 

зміни вашої системи та параметрів Data Sharing. 

1. Клікніть «Параметри» (Preferences) на екрані «Головна» (Home), потім клікніть «Розширені 

параметри» (Advanced Preferences). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Data Sharing: Використання LabQuest 2 з мобільним пристроєм або Chromebook™ 

 

 

2. У діалоговому вікні «Розширені параметри» (Advanced 

Parameters) клікніть по закладці «Мережа» (Network). 

 
3. Виберіть блокування Connections App, потім клікніть 

«Редагувати параметри» (Edit Preferences). 

 
4. Виберіть бажані налаштування. 

Примітка: Зміни на головному екрані Connections не будуть 

показані, якщо режим блокування змінюється під час 

роботи Connections App. Клікніть , щоб закрити 

додаток, потім знову запустіть Connections App. 

 
 

Підключення вашого мобільного пристрою або Chromebook до LabQuest 
Після налаштування свого LabQuest у якості джерела Data Sharing ви можете надалі підключитись до 

цього LabQuest з вашого мобільного пристрою або Chromebook, використовуючи додаток для 

спільного використання даних (веб додаток Data Share або Graphical Analysis з Chrome, iOS або 

Android) на цьому пристрої. 

 

Доступ до LabQuest 2 Data, використовуючи Веб додаток Data Share 

 

1. Запустіть Connections App на екрані «Головна» (Home). 

 
 

 

 

 

 

 



Data Sharing: Використання LabQuest 2 з мобільним пристроєм або Chromebook™ 

 

 

2. Підключіть свій мобільний пристрій до тієї ж Wi-Fi мережі, до якої підключено ваш LabQuest 2. 

3. На своєму мобільному пристрої відкрийте установлений браузер та уведіть вихідну адресу Data 

Sharing. У якості альтернативи, якщо на вашому пристрої встановлено датчик для зчитування QR-

кодів, ви можете отримати доступ до нього через наданий QR-код. 

 

Доступ до LabQuest 2 Data  використовуючи Graphical Analysis для Chrome, iOS або Android 

 

1. Підключіть свій Chromebook або мобільний пристрій до тієї ж Wi-Fi мережі, до якої підключено 

ваш LabQuest 2. 

2. Запустіть Graphical Analysis на своїй Chromebook або на мобільному пристрої. 

3. У Graphical Analysis клікніть або натисніть «Створити новий експеримент» (Create New 

Experiment) і оберіть Data Sharing. Виявлені Джерела Data Sharing будуть виведені автоматично. 

4. Клікніть по назві джерела LabQuest 2, щоб підключитись. Якщо джерело LabQuest 2 не 

перелічено в списку джерел Data Sharing, ви можете підключитися, обравши «Вказати джерело» 

(Specify Source) та увівши вручну вихідну адресу Data Sharing, чи просканувавши QR-код. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ВИКОРИСТАННЯ LABQUEST НА КОМП`ЮТЕРІ АБО З CHROMEBOOK 
 

Використовуйте LabQuest 2 разом з Logger Lite 1.6 (чи новішою версією), Logger Pro 3.8.5 (чи 

новішою версією) або Graphical Analysis для Chrome 2.5 (чи новішою версією). 

 

Logger Lite можна завантажити з нашого веб-сайту через: 

www.vernier.com/logger-lite/  

 

Якщо у вас вже є власна ліцензія Logger Pro 3, безкоштовні оновлення для Logger Pro 3 доступні на: 

www.vernier.com/updates/logger-pro/  

 

Для більш детальної інформації щодо використання Graphical Analysis для Chrome на Chromebook, 

див. www.vernier.com/ga-chrome  
 

 

Збір даних за допомогою Logger Lite, Logger Pro або Graphical Analysis для Chrome 
Для збору даних на комп’ютері або Chromebook за допомогою LabQuest: 

1. Підключіть датчик до LabQuest. 

2. Підключіть LabQuest до свого комп’ютеру або Chromebook, використовуючи вкладений USB-

кабель. Короткий кінець кабелю підключається до LabQuest, а повноцінний кінець підключається 

до доступного USB-порту на вашому комп’ютері чи Chromebook. 

3. Відкрийте програму по збору даних на своєму 

комп’ютері чи Chromebook. Програма визначить 

LabQuest та під’єднаний датчик, а також покаже 

готовий графік для збору даних. 

LabQuest відобразить екран з двома стрілками, які 

показують, що він підключений до комп’ютеру або 

Chromebook. 

4. Клікніть кнопку «Зібрати» (Collect) у програмі, щоб 

зібрати дані. 
 

 

 

Передавання даних з LabQuest на комп’ютер 
Автоматичне передавання даних 

Якщо ви збираєте дані в додатку LabQuest і паралельно підключаєте LabQuest до комп’ютеру, Logger 

Lite або Logger Pro автоматично визначить присутність віддалених даних та покаже повідомлення, 

яке вказує, що дані було отримано з LabQuest. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завантажити 

дані на комп’ютер. 

 

Ручна передача даних 

Для ручної передачі даних, збережених з LabQuest (див. Зберігання файлів додатку LabQuest), 

відкрийте Logger Lite або Logger Pro на своєму комп’ютері та оберіть диспетчер LabQuest з меню 

«Файл» (File), потім оберіть «Відкрити» (Open). Виберіть необхідний файл LabQuest з виведеного 

списку та клікніть «Відкрити» (Open). Пам’ятайте, що лише один файл LabQuest можна відкрити за 

раз. Відкривши його на комп’ютері, ви можете надалі вирішити зберегти файл у якості файлу Logger 

Lite або Logger Pro, обравши «Зберегти як» (Save As) з програмного меню «Файл» (File) на 

комп’ютері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vernier.com/logger-lite/
http://www.vernier.com/updates/logger-pro/
http://www.vernier.com/ga-chrome


Використання LabQuest на комп’ютері 

 

Порада: Якщо датчики і досі підключені, коли файл LabQuest відкритий у Logger Lite або Logger Pro, 

датчики будуть ігноруватись. Для активації датчиків виберіть «Новий» (New) з меню «Файл» (File) 

у Logger Lite або Logger Pro. 

 

Інший метод для ручної передачі даних з LabQuest до Logger Lite або Logger Pro – обрати диспетчер 

LabQuest з меню «Файл» (File) в програмному забезпеченні комп’ютера, потім обрати «Імпортувати» 

(Import). Функція «Імпортувати» (Import) відрізняється від функції «Відкрити» (Open) лише тим, що 

дані у файлі LabQuest додаються до поточної сесії на комп’ютері. Це дозволяє вам накопичувати дані 

з різних LabQuest сесій в одну комп’ютерну сесію для побудови графіків та порівнянь. 

 

Порада: Накопичуйте результати класу з різних файлів LabQuest (або різних LabQuests), постійно 

імпортуючи дані в один файл Logger Lite або Logger Pro. 

 

Ручне переміщення даних з комп’ютеру в LabQuest 

Конфігурації даних і/або датчиків можна зберігати в LabQuest з вашого комп’ютеру. Для цього 

відкрийте існуючий файл Logger Lite або Logger Pro або створіть новий файл з бажаними 

налаштуваннями по збору даних. Виберіть «Диспетчер LabQuest» (LabQuest Browser) з меню «Файл» 

(File), потім виберіть «Зберегти як» (Save As). Уведіть описову назву файлу. Будь-які дані, а також 

конфігурація сенсора будуть зберігатись на LabQuest у якості файлу LabQuest. Будь-які властивості 

комп’ютерного файлу, які не існують на LabQuest (наприклад, вбудовані зображення, відео аналіз, 

анотації графіків або більшість розрахункових стовпчиків) будуть ігноруватись в LabQuest. 

 

Видалення даних на LabQuest 

Щоб видалити дані на LabQuest з Logger Lite або Logger Pro, виберіть «Диспетчер LabQuest» 

(LabQuest Browser) з меню «Файл» (File), потім виберіть «Видалити» (Delete). Виберіть бажаний файл 

для видалення з показаного списку і клікніть «Видалити» (Delete). 

Порада: Використовуйте дану функцію для масового видалення файлів з LabQuest, обравши багато 

файлів з виведеного списку. 

 

 

Передавання даних з LabQuest в Chromebook 
Зібрані дані можна передавати з LabQuest в Chromebook за допомогою Data Sharing. Щоб передати 

збережені дані, для початку вам потрібно відкрити файл з даними на LabQuest (виберіть «Відкрити» 

(Open) з меню «Файл» (File), потім виберіть необхідний файл). Для більш детальної інформації щодо 

Data Sharing, див. Data Sharing: Використання LabQuest 2 з мобільним пристроєм або Chromebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. НАДСИЛАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ З LABQUEST 
 

Якщо LabQuest підключено до мережі з Інтернет-доступом, ви можете надіслати через електронну 

пошту файл з даними, графік, текстовий файл або скріншот. 

 

Для цього дотримуйтесь наступних інструкцій: 

1. Підключіть LabQuest до мережі з доступом до Інтернету. Для більш детальної інформації див. 

Підключити LabQuest до Wi-Fi мережі. 

Примітка: Мережа LabQuest (Спеціальна мережа) не має доступу до Інтернету. Вам знадобиться 

підключення до існуючої мережі з Інтернетом. 

2. Запустіть Connections App з меню «Головна» (Home). 

 
3. Клікніть шестірню налаштування електронної пошти, щоб відкрити діалогове вікно 

«Конфігурація Email» (Email Configuration). 

 
Примітка: Якщо ви не можете отримати доступ до діалогового вікна «Конфігурація Email» (Email 

Configuration), див. «Обмеження доступу до налаштування з’єднань» для більш детальної 

інформації. 

 

4. Перевірте активацію електронної пошти (Вкл. (On)). 

5. Уведіть адресу електронної пошти, яку ви хочете використовувати з LabQuest. Виконуйте 

вказівки на екрані, щоб зареєструвати LabQuest у вашого провайдера електронної пошти 

(наприклад, Gmail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.ДРУКУВАННЯ З LABQUEST 
 

Ви можете роздрукувати графік, таблицю з даними, лабораторні інструкції, ваші власні примітки або 

екран, який у поточному режимі відображається у LabQuest App. LabQuest може передавати 

матеріали для друку на сумісному комп’ютері через USB кабель або через Wi-Fi мережу. Крім того, у 

разі відсутності принтеру ви можете побачити опцію «Друк у файлі» (Print to File), щоб зберегти 

PDF-файл на USB-накопичувачі або SD-карті, щоб роздрукувати пізніше. Щоб побачити підключені 

принтери див. www.vernier.com/til/1659/  
Щоб роздрукувати за допомогою підключеного принтеру вперше, дотримуйтесь інструкцій 

«Налаштування принтера» (Printer Setup), вказаних нижче. Дане налаштування є обов’язковим, лише 

коли ви вперше використовуєте конкретний принтер. Після установки принтеру LabQuest збереже 

драйвери. 

 

Для друкування з LabQuest App на встановлений принтер 

виберіть «Друк» (Print) з меню «Файл» (File). Потім оберіть 

документ, який ви хочете роздрукувати (Графік, Таблицю, 

Лабораторні інструкції, Мої нотатки або Екран). 

Примітка: Опції для друку Таблиці, Лабораторних 

інструкцій та Моїх нотаток не є доступними, якщо вказані 

файли не містять дані для друку. 

 
 

Діалогове вікно «Опції друку» (Print Options) з’являється, 

коли ви можете обрати встановлений принтер або опцію 

«Друкувати у файлі» (Print to File) з випадаючого списку та 

вибрати додаткові налаштування принтеру (додайте титулу, 

колонтитул або друкуйте в градації сірого). 

 
 

 

Налаштування принтеру 
1. У разі друку через USB принтер, підключіть чого до повномасштабного USB порту на LabQuest 

та увімкніть принтер. 

У разі друку через притер з Wi-Fi підключенням, перевірте, чи LabQuest підключено до тієї ж Wi-

Fi мережі, що й принтер. Для більш детальної інформації, за необхідності, див. Підключення 

LabQuest до Wi-Fi мережі. 

2. Клікніть «Параметри»  (Preferences) на екрані «Головна» (Home), потім клікніть «Принтери» 

(Printers), щоб відкрити діалогове вікно «Конфігурація принтеру» (Printer Configuration). 
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Друкування з LabQuest 

 

 

3. Клікніть «Пошук принтерів» (Scan for Printers). У відповідь 

LabQuest почне шукати існуючі принтери. 

Примітка: Якщо LabQuest не може встановити бажаний 

мережевий принтер, спробуйте отримати до нього прямий 

доступ, клікнувши «Увести ІР адресу або Назву» (Enter IP 

Address or Name). 

 
 

4. Виберіть необхідний принтер та клікніть «Встановити» 

(Install). 

 
 

5. Виберіть драйвер для свого принтеру. Для більш детальної 

інформації, щоб визначити, який драйвер потрібно обрати, 

див. www.vernier.com/til/3657  

 
 

 

Усунення несправностей 
Навіть якщо знайдено драйвер, друк може бути неможливим через несумісність принтера. Якщо ви 

впевнені, що принтер є сумісним і досі отримуєте помилку, це може бути викликано однією з 

наступних умов: відсутність паперу, відсутність чорнила/тонера, двері принтеру відкриті, замин 

паперу або можливо ви обрали невірний принтер на екрані «Опції принтеру» (Print Options). 
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VIII.ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ LABQUEST ПРИСТРОЇВ СТУДЕНТІВ 
 

Використовуйте ваше програмне забезпечення «Диспетчер LabQuest» (артикул LQ-VIEW) для 

комп’ютерів Windows і Macintosh, або Диспетчер LabQuest для iPad, щоб переглянути та 

контролювати LabQuest дистанційно з вашого комп’ютеру або через iPad. Диспетчер LabQuest можна 

використовувати разом з проектором, щоб поділитись LabQuest 2 з усім класом. 

 

Це дає можливість інструктору продемонструвати LabQuest 2 для класу, а також дозволяє студентам 

розділити або презентувати свою роботу з іншими учасниками. Диспетчер LabQuest можна також 

використовувати з оригінальним LabQuest (артикул LABQ), який підключається дистанційно до 

комп’ютеру через Wi-Fi адаптер (артикул WIFI-USB). 

 

За допомогою Диспетчеру LabQuest ви можете: 

 Переглядати та контролювати один або більше LabQuests через комп’ютер або iPad. 

 Підключати проектор або інтерактивну дошку для демо-уроків або спільного використання. 

 Стежити за результатами студентів на будь-якому LabQuest, підключеному до вашої мережі. 

 Робити скріншоти екрану LabQuest, щоб копіювати та вставляти в лабораторні інструкції. 

 Встановлювати адаптовані дозволи, що дають можливість переглядати без контролю, або 

встановлювати паролі для захисту підключення. 

 

Вимоги до системи 

 Windows – Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, і Windows 10 

 Macintosh – Macintosh OS X 10.8, 10.9, 10.10, і 10.11 

 iPad – iOS 8 або новіші версії 

 

 

Налаштування LabQuest 
Щоб налаштувати ваш LabQuest для зв’язку з LabQuest Viewer App для iPad або програмного 

забезпечення Диспетчеру LabQuest на вашому Mac або Windows, дотримуйтесь наступних 

інструкцій. 

1. Підключіть LabQuest до мережі з Інтернет доступом. Для більш детальних інструкцій див. 

Підключення LabQuest до Wi-Fi мережі. 

2. Запустіть Connections App з екрану «Головна» (Home). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектування та моніторинг LabQuest пристроїв студентів 

 

 

3. Клікніть по значку шестерні налаштувань «Диспетчер» (Viewer), щоб відкрити діалогове вікно 

«Налаштування диспетчеру» (Viewer Settings). 

 
 

4. Активуйте Диспетчер LabQuest (Вкл. (On)). 

5. Виберіть діалогове вікно, щоб дозволити керування екраном. 

6. Клікніть «ОК», щоб вийти з налаштувань «Диспетчеру LabQuest» (LabQuest Viewer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІХ. ДОПОМІЖНІ ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НА LABQUEST 

 
З меню «Головна» (Home) можна завантажити кілька допоміжних програм. Немає необхідності 

виходити з LabQuest App, щоб використовувати ці допоміжні інструменти; щоб повернутись до 

LabQuest App, закрийте додаток за допомогою кнопки виходу у верхньому правому кутку екрану, або 

переключіться на LabQuest App, натиснувши LabQuest App на екрані «Головна» (Home). 

 

 
Доступ до допоміжних прикладних програм та інструментів на екрані «Головна» (Home) 

 

Генератор обробки звукових сигналів 

На екрані «Головна» (Home)  клікніть «Генератор обробки 

звукових сигналів» (Audio Function Generator), щоб 

запустити цей додаток. Функціональний генератор 

використовують для створення форм хвиль у діапазоні 

радіо частот. Виберіть форму хвилі, частоту та об’єм для 

кожного каналу. Запустіть та припиніть використовувати 

кнопку зліва. Лінк між правим та лівим каналами 

встановлюється за замовчуванням, тому обидва канали 

запускаються та зупиняються разом. Клікніть іконку 

з’єднання, щоб автономно контролювати канали. 
 

 

Щоб контролювати частоту, можна також використовувати регулятори. Клікання по лівому або 

правому регулятору може вдвічі зменшити або збільшити частоту. 

Типове використання Генератора обробки звукових сигналів – створити тони та удари для вивчення 

форми хвилі за допомогою мікрофону. Для найвищої якості форми хвилі підключіть автоматичну 

колонку комп’ютеру до гнізда звукового виходу LabQuest. 

 

 

Періодична таблиця 
З екрану «Головна» (Home) клікніть «Періодична таблиця» 

(Periodic Table), щоб запустити цей додаток. Періодична 

таблиця містить стандартну довідкову інформацію про 

елементи. Клікніть на елементі, щоб переглянути деталі. 

 
 

 

 

 



Допоміжні прикладні програми на LabQuest 

 

Підсилювач потужності 
На екрані «Головна» (Home) клікніть «Підсилювач 

потужності» (Power Amplifier), щоб запустити цю прикладну 

програму. Додаток «Підсилювач потужності» (Power 

Amplifier) контролює Підсилювач потужності Vernier 

(артикул РАМР), який використовується для створення форм 

хвиль амплітудою до 10 В та силою струму 1 А. Підключіть 

Підсилювач потужності до звукового виходу LabQuest. 

Оберіть підходящий вихід (ПС або ЗС). Рівні виходу ПС 

обмежуються до 0,2 В.  
 

 

Форми хвиль ЗС включають синусоїду, квадрат, пилоподібний сигнал та рампи. Виберіть амплітуду 

та частоту за допомогою регуляторів. Частоту можна змінити за допомогою факторі використання 

кнопок або у разі малих масштабів використання слайдеру. Запускайте та зупиняйте вихід, 

використовуючи регулятор зліва. 

 

Калькулятор 
На екрані «Головна» (Home) клікніть «Аксесуари» 

(Accessories), потім клікніть  «Калькулятор» (Calculator), 

щоб запустити цей додаток. Калькулятор є стандартним 

інженерним калькулятором, який використовує алгебраїчні 

позначки. Ви можете копіювати результати калькулятора та 

вставляти їх у закладку «Примітки» (Notes) або в ручну 

комірку в стовпчику. 

 
 

Додаток «Камера» 
На екрані «Головна» (Home) клікніть «Аксесуари» 

(Accessoris), потім клікніть додаток «Камера» (Camera), щоб 

запустити цей додаток. Додаток «Камера» (Camera) працює 

з цифровими (USB) камерами, такими як Цифровий USB 

мікроскоп Bodelin або пристрій відображення цифрового 

мікроскопу Celestron. Для більш детальної інформації 

щодо встановлених цифрових камер див. 

www.vernier.com/til/3659. Додаток «Камера» (Camera) 

дозволяє вам переглядати зображення при прямій передачі з 

камери, а також образи записів для подальшого перегляду. 

  

 
 
 

Пристрій звукозапису 
На екрані «Головна» (Home) клікніть «Аксесуари», потім 

клікніть «Пристрій звукозапису» (Sound Recorder), щоб 

запустити цей додаток. Пристрій звукозапису 

використовується для запису коротких аудіо кліпів, 

зокрема, голосових записів. Щоб записати кліп, клікніть 

кнопку запису . Щоб зупинити запит, клікніть на 

квадратну червону кнопку стоп. Кнопка диску дозволяє вам 

зберегти кліп, який можна пізніше відкрити за допомогою 

іконки відкритої папки. Іконка пустої сторінки видаляє 

поточний аудіо кліп. 

 

 

Порада: Використовуйте Пристрій звукозапису, щоб швидко залишити аудіо-нотатки про 

експерименти. 

 

 

http://www.vernier.com/til/3659


Допоміжні прикладні програми на LabQuest 

 

 

Секундомір 
На екрані «Головна» (Home) клікніть «Аксесуари», потім 

клікніть «Секундомір» (Stopwatch), щоб запустити цей 

додаток. Секундомір – це звичайний таймер.  Клікніть 

кнопку запуску, щоб запустити відлік часу; клікніть знову, 

щоб зупинити. Подальші кліки будуть продовжувати 

запуски та зупинки таймеру. Клікніть кнопку повторного 

запуску, щоб повернути таймер до нуля. Кнопка 

копіювання встановить поточний час на буфері обміну 

даними, щоб додавати інформацію в екрані «Примітки» 

(Notes), калькулятор, або ручну комірку стовпчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК А. ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ LABQUEST 2 
 

Дисплей 

 Екран 11,2 см х 6,7 см (діагональ 13,1 см) 

 Кольоровий дисплей 800 х 480 пікселів при 

188 точок на дюйм 

 LED підсвітка 

 Портретна або альбомна орієнтація екрану 

 Режим високої контрастності для зовнішньої 

видимості 

 

Процесор 

 Прикладний процесор 800 МГц 

 

Здатність до підключення 

 Wi-Fi 802.11 b/g/n 

 Bluetooth для WDSS  

 

Інтерфейс користувача 

 Резистивний сенсорний дисплей 

 Сенсорна та стілусна навігація для 

ефективності і точності 

 

Збір даних 

 Роздільна здатність 12 біт 

 Вбудований GPS, 3-вимірний вимірювач 

прискорення (±2 g), термодатчик 

атмосферного повітря, датчик освітлення 

(некалібрована інтенсивність) та мікрофон 

 

Максимальна частота відбору проб 

 1 датчик – 100 000 зразків/с (максимум 0,02 с) 

 2 або більше датчики – 10 000 зразків/с 

(максимум 0,21 с) 

 

Мінімальна частота відбору проб 

 0,00125 зразків/с (800 с/зразок) 

 

Максимальні зразки (автономний) 

 1 датчик – 2000 зразків 20 К – 100 К зразків/с 

 1 датчик – 14 000 – 21 000 зразків <= 10К 

зразків/с 

 2 або більше датчики – 12 000 – 14 000 

зразків @ ≤ 10 К зразків/с 

 

Найбільша кількість зразків для найпершого 

збору після запуску LabQuest. Менша кількість 

зразків залежить від кількості попередніх зборів 

та збережених запусків під час даної сесії 

LabQuest. 

Стійкість до зовнішнього впливу 

 Робоча температура: 0 – 45 0С 

 Температура зберігання: - 30 – 60 0С 

 Захищений від бризкання 

 Корпус підвищеної міцності, розроблений, 

щоб протистояти падінню з лабораторного 

столу 

 

Розмір та вага 

 Розмір: 8,8 см х 15,4 см х 2,5 см 

 Вага: 350 г 

 

Порти 

 5 сенсорних каналів 

 USB порт для сенсорів; флеш-накопичувачі 

та периферичні пристрої 

 Міні USB порт 

 Розетка постійного струму 

 Гніздо microSD /MMC  

 Звуковий вхід та вихід 

 

Зберігання 

 200 МБ 

 Розширюється за допомогою microSD та USB 

флеш-накопичувача 

 

Джерело живлення 

 Здатність до підзарядки, батарея високої 

потужності  

 Заряд постійного стуму через зовнішній 

адаптер (додається) 

 

Несумісні датчики 

На даний момент LabQuest 2 не підтримує Heat 

Pulser 
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ДОДАТОК В. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ LABQUEST 
 

LabQuest використовує високоякісний літій-іонний акумулятор. Це та сама речовина, яка 

використовується у акумуляторах ноутбуків та мобільних телефонів преміум-класу, і ви можете 

очікувати подібної продуктивності. Не потрібно підтримувати акумулятор постійними циклами 

розряджання/ заряджання. 

 

Використовуйте лише наданий адаптер ЗС або додаткову Зарядну станцію (артикул LQ2-CRG, 

продається окремо), щоб зарядити акумулятор LabQuest. Змінний адаптер можна придбати на 

нашому вебсайті (артикул LQ-PS). 

 

Для повної зарядки акумулятора потрібно 12 годин. Безпечно залишати акумулятор заряджатись 

автономно, не потрібно повністю розрядити акумулятор перед заряджанням. Термін використання 

акумулятора залежить від датчиків, які використовуються, однак у більшості випадків ви можете 

отримати шість або більше годин використання перед повторною зарядкою. Ми рекомендуємо 

заряджати LabQuest протягом ночі, щоб розпочати наступний день з повністю зарядженим 

акумулятором. 

 

Для використання на комп’ютері акумулятор повинен бути зарядженим або LabQuest потрібно 

підключити до джерела змінного струму. LabQuest не може самостійно працювати з USB джерелом 

живленням. 

 

Під час використання LabQuest у якості окремого пристрою, екран буде гаснути через кілька хвилин 

простою навіть під час збору даних. Однак, LabQuest не вимкнеться самостійно, доки акумулятор не 

буде повністю розряджений. Втрата даних внаслідок втрати заряду буде мінімізована завдяки 

періодичному зберіганню запасної копії файлу. 

 

Термін використання акумулятора залежить від того, які датчики та властивості використовуються. 

Щоб оптимізувати щоденний термін використання акумулятора встановіть яскравість екрану на 

мінімально допустимому рівні і вимкніть LabQuest, коли він не використовується. Також відключіть 

будь-які датчики, які ви не використовуєте активно. Щоб отримати доступ до опцій 

енергозбереження, клікніть «Параметри» (Preferences) на екрані «Головна» (Home), потім клікніть 

«Світло та живлення» (Light & Power). 

 

Довготривале використання акумулятора буде варіюватись, однак ви можете сподіватись на триста-

чотириста циклів повного заряджання/розряджання перед заміною акумулятора. У цьому випадку 

заряд від часткового або повного може тривати три роки або більше. Вплив температур вище 35 0С 

буде суттєво зменшувати термін використання акумулятора. 

 

Коли термін використання акумулятора завершується, період використання буде ставати все 

коротшим. Очевидно, час використання буде занадто коротким для вашого застосування і вам 

знадобиться заміна акумулятора. Перезаряджені акумулятори вважаються змінними і такими, що 

мають гарантію один рік. Змінний акумулятор можна замовити на нашому сайті (артикул LQ2-BAT). 

Інформація про утилізацію доступна на www.call2recycle.org.  

  
Корпус та екран LabQuest 
LabQuest  стійкий до води та ударів. Не занурюйте LabQuest у рідини. Витріть його насухо м’якою 

тканиною, не використовуйте жодних розчинників, включаючи аміак або очисники скла. 
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Додаток В Технічне обслуговування LabQuest 

 

Кабель стілусу 

 
LabQuest включає стілус та кабель. За необхідності ви можете прикріпити кабель до стілусу та 

LabQuest. Доступні допоміжні стілуси від Vernier. 

 

Програмне забезпечення LabQuest 
LabQuest постачають з попередньо завантаженим власним програмним забезпеченням, LabQuest App. 

LabQuest App буде періодично оновлюватись, щоб увести нові функції та підвищення 

продуктивності. Більшість користувачів захочуть використовувати найновішу доступну версію. 

 

Безкоштовні інструкції з детальними інструкціями доступні на нашому сайті: 

www.vernier.com/downloads/  

 

Калібрування екрану 
Для калібрування екрану клікніть «Система» (System) на 

екрані «Головна» (Home). Потім оберіть «Калібрувати екран» 

(Calibrate Screen). 

Дотримуйтесь віртуальної інструкції, щоб натиснути знак 

плюс за допомогою стілусу. 

Якщо ви не можете отримати доступ до інструменту 

«Калібрування» (Calibration), натисніть та утримуйте клавішу 

«Головна» (Home), доки на з’явиться інструмент 

«Калібрування» (Calibration).  

 

 

Додаткова підтримка 
Щоб отримати доступ до інструкцій користувача, форумів та нашої технологічної бібліотеки, 

просимо відвідати наш сайт: 

www.vernier.com/labq2  
 

Якщо ви знаходитесь в США або Канаді, ви можете напряму звернутись до Vernier: 

888.837.6437 

support@vernier.com  

www.vernier.com 

 

Або, зверніться до Vernier International: 

941.349.1000 

info@vernier-intl.com  

www.vernier-intl.com  
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ДОДАТОК С. КЛАВІАТУРА LABQUEST 
 

LabQuest App автоматично відображає клавіатуру для введення тексту. 

 

Стандарт 

Стандартна клавіатура показує букви нижнього реєстру. 

Щоб капіталізувати букви, використовуйте клавішу Shift 

. Щоб видалити попереднє введення, натисніть 

клавішу Backspace . Щоб почати з нової стрічки, 

використовуйте Carriage Return . Пам’ятайте, що 

клавіша пробілу знаходиться справа від букви m. 

 
 

Числові та спеціальні знаки 

Щоб отримати доступ до числової клавіатури за допомогою 

стандартної клавіатури, натисніть . 

 
 

Спеціальні знаки 

Щоб отримати доступ до знаків з числової клавіатури, 

клікніть . 

 
 

Символи 

Щоб отримати доступ до грецьких символів, верхніх 

індексів, нижніх індексів та додаткових операторів з 

цифрової клавіатури, клікніть  
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ДОДАТОК D. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ 
 

Даний продукт містить певне програмне забезпечення у відкритому доступі, створене третіми 

сторонами, які регулюються положеннями Універсальної суспільної ліцензії GNU, опублікованої 

Фондом вільного ПЗ, Стандартної суспільної ліцензії обмеженого використання Бібліотеки GNU 

(LGPL) та різних і/або додаткових ліцензій авторського права, відмовами або повідомленнями. Такі 

ліцензії дають вам право перерозподіляти і/або змінювати програмне забезпечення. 

 

Програмне забезпечення розповсюджується з надією, що воно буде корисним, ОДНАК БЕЗ ЖОДНОЇ 

ГАРАНТІЇ; навіть без прихованої гарантії про ТОВАРНУ ПРИДАТНІСТЬ чи ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ 

КОНКРЕТНОЇ ЦІЛІ. Для більш детальної інформації див. Універсальну суспільну ліцензію GNU. 

 

Повний вихідний код для відкритого програмного забезпечення доступний на вимогу від Vernier 

Software & Technology. Зверніться до на за info@vernier.com або в письмовій формі на 

 

Запит на вихідний код 

Vernier Software & Technology 

13979 СВ Міллікан Вей (13979 SW Millikan Way) 

Беавертон ОР 97005 (Beaverton OR 97005) 

США 

 

Вихідний код буде доступний для завантаження або ви можете надіслати запит на CD-ROM коду. 

Вартість перевезення та експлуатації буде нараховано на CD-ROM. 

Точні умови GPL, LGPL та деяких інших ліцензій надаються вам з вихідним кодом. Ви можете також 

ознайомитись з ліцензією на www.gnu.org/licenses.  
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ДОДАТОК Е. ГАРАНТІЯ 

 
Vernier гарантує, що цей продукт (за винятком акумулятора) не містить дефектів матеріалів та якості 

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

продукту, спричиненого надмірним або неналежним використанням. Дана гарантія покриває лише 

навчальні установи. 

 

Акумулятор LabQuest є змінним і як такий Vernier гарантує, що цей продукт не містить дефектів 

матеріалів та якості виконання протягом одного року з дати поставки замовнику. Для більш детальної 

інформації про акумулятор LabQuest, див. Акумулятор LabQuest. 
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ДОДАТОК F. АКСЕСУАРИ, ЗАПЧАСТИНИ ТА ДОПОМІЖНІ ПРОДУКТИ 

 

 
 

 

 
 

Диспетчер LabQuest (LabQuest Viewer) 

Відображайте та контролюйте LabQuest на комп’ютері, щоб 

навчити студентів як використовувати LabQuest, демонструвати 

експерименти або спільно використовувати дані. 

www.vernier.com/lq-view 

Також доступний Диспетчер LabQuest для iPad 

www.vernier.com/lq-view-ipad  

 
 

Зарядна установка LabQuest 

Заряджайте та зберігайте до чотирьох інтерфейсів LabQuest 2 за 

допомогою цієї компактної та доступної установки.  

www.vernier.com/lq2-crg  

 

Лабораторна обшивка LabQuest 2 

Забезпечує додатковий захист від протікань та падінь. 

www.vernier.com/lq2-armor  

 
 

Підсилювач акумулятора LabQuest 2 

З допоміжною потужністю зовнішнього акумулятора дані можна 

збирати протягом більш тривалих періодів у полі без джерела ЗС. 

www.vernier.com/lq-boost2  

 

SD Card LabQuest на 4 Гб 

З легкістю додайте місце зберігання до вашого LabQuest або 

переміщуйте файли між LabQuest або комп’ютером. 

www.vernier.com/lq-sd4/  
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Додаток F. Аксесуари, запчастини та допоміжні продукти 

 

 

 
 

Vernier Lanyard 

Шийний ремінь LabQuest для запобігання випадковим падінням 

під час польових досліджень. 

www.vernier.com/lq-lan  

 
 

Стілус LabQuest 2 (Набір із 5) 

Заміна стілусів LabQuest 2 (5 в упаковці). Один додається до 

кожного LabQuest 2. 

www.vernier.com/lq2-styl-5  

 
 

Кабелі стілусів LabQuest (Набір із 5) 

Заміна кабелів LabQuest (5 в упаковці). Один додається до 

кожного LabQuest 2. 

www.vernier.com/lq-teth-5  

 
 

USB кабель LabQuest 

Заміна USB кабелю для підключення LabQuest до комп’ютеру. 

Кабель має USB міні-В штепсель та USB стандарт-А штепсель. 

Один кабель додається до кожного LabQuest 2. 

www.vernier.com/lq-cb-usb  

 
 

Змінний акумулятор для LabQuest 2 

Заміна потужного змінного літій-іонного акумулятора для Vernier 

LabQuest 2. Один акумулятор додається до кожного LabQuest 2. 

www.vernier.com/lq2-bat  

 

Джерело живлення для LabQuest 

Заміна джерела живлення для LabQuest. Одне джерело живлення 

додається до кожного LabQuest 2. 

www.vernier.com/lq-ps   
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Додаток F. Аксесуари, запчастини та допоміжні продукти 

 

 

 
 

Цифровий USB мікроскоп  

Ця 5-мегапіксельна камера підключає до LabQuest 2 та функцій 10-3Х 

збільшення з ручним наведенням та регульованим LED джерелом 

світла. 

www.vernier.com/bd-edu-100  

 

Пристрій відображення цифрового мікроскопу Celestron 

Підключіть ваш стандартний комплексний або стерео мікроскоп до 

пристрою цифрового відображення з високою роздільною здатністю 

за допомогою LabQuest 2. 

www.vernier.com/cs-dmi  

 

 

Навчальні ресурси від Vernier Software & Technology 
Vernier пропонує повний набір лабораторних реєстрів для початкового навчання в коледжі. Для 

більш детальної інформації див. www.vernier.com/books.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Вимірюйте. Аналізуйте. Навчайтесь» 

Vernier Software & Technology 

13979 SW Міллікан Вей, Беавертон, OR 97005-2886 (13979 SW Millikan Way, Beaverton, OR 97005-2886) 
Безкоштовний виклик (888) 837-6437 • (503) 277-2299 • Факс (503) 277-2440 

info@vernier.com  www.vernier.com 
 
Версія 2.7 

Зі змінами від 15 червня 2016 р. 

Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest, Vernier LabPro, Go! Link, Vernier EasyLink та інші вказані позначки є нашими 
торговими марками або які зареєстровані в США.  

 

Всі інші марки, які нам не належать, але вказані у цьому документі, мають відповідних власників, які можуть бути 

афілійовані, пов’язані з нами або отримувати нашу спонсорську допомогу. 
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