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ПРОГРАМА POLYNOM
Установка і запуск програми
Користувач може працювати з навчальним комплексом Polynom
за допомогою спеціального програмного забезпечення (далі
Програма). Сама по собі Програма не вимагає окремої
установки. Досить просто скачати файл установки за посиланням
http://polynom.eliz.com.ua в робочу папку і запустити його.
Програма запускається файлом Polynom.exe. При запуску, якщо
існує підключення до Інтернет, Програма перевірить оновлення і
при його наявності автоматично завантажить і встановить його.
Вікно програми
Вікно
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програми

Polynom

має

такий

вигляд:

Позначені елементи вікна мають наступне призначення:
1. Створення нового експерименту.
2. Відкривання збереженого експерименту.
3. Збереження проведеного експерименту.
4. Видалення експерименту без збереження.
5. Запуск/швидкий

запуск/перезапуск

експерименту.

Перезапуск експерименту буде виконано без збереження
поточного експерименту.
6. Запуск/швидкий

запуск/перезапуск

експерименту

в

точковому режимі. Перезапуск експерименту буде
виконано без збереження поточного експерименту.
7. Підключення до Полібоксу в мережі.
8. Режим слідкування за курсором. В цьому режимі при
переміщенні курсора мишки автоматично підсвічується
відповідна строчка таблиці даних.
9. Меню апроксимації графіка.
10. Обчислення максимального та мінімального значення
видимої частини графіка.
11. Регулювання функції усереднення.
12. Посилання на сайт підтримки.
13. Таблиця значень.
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14. Таблиця поточних значень. Відображаються поточні
значення експерименту, або значення в точці курсора.
15. Вікно графіків.
Вікно графіків складається з наступних елементів:

1. В

цьому

рядку

відображається

опис,

позначення

латинськими літерами та одиниці вимірювання всіх
величин, які відображаються на графіку.
2. Значення по осі ординат графіку.
3. Значення ординати в точці, що виділяється курсором.
4. Поле графіків
5. Значення абсциси в точці, що виділяється курсором.
6. Значення по осі абсцис графіку.
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7. Позначення та одиниці виміру по осі абсцис.
8. Перелік графіків з максимальним та мінімальним
значенням.
Запуск експерименту
Для початку нового експерименту натисніть кнопку

в

головному вікні програми, після чого відкриється вікно
налаштування експеримента:

В лівому полі вікна відображаються дерево всіх доступних
підключених датчиків. Цей список динамічно змінюється при
підключенні/відключенні датчиків. Натискаючи плюси напроти
потрібних датчиків, відкрийте їх та виберіть потрібні режими,
встановивши галочки напроти них, як показано на малюнку для
заряду -50,0-+50,0 нК датчика заряду. Кнопкою

перенесіть

ці режими в праве поле. З кожного датчика для експерименту
7

можна вибрати лише один режим. В крайньому верхньому
лівому полі введіть назву експерименту, в полі Тривалість
вкажіть тривалість експерименту в секундах. В полі Частота
вимірювання виберіть бажану частоту дискретизації в герцах. В
цьому полі доступні частоти дискретизації залежать від
вибраних датчиків. Наприклад, якщо підключено та вибрано
вольтметр (максимальна частота 100000 Гц) та кулонометр
(максимальна частота 20 Гц), то доступні частоти дискретизації
будуть: 1, 2, 5, 10, 20 Гц. Кнопка
вибраний датчик. Кнопка

дозволяє видалити

видаляє всі датчики з правого

поля.
Також можна запустити експеримент кнопкою швидкого
запуску, або кнопкою запуску

головного вікна без

налаштування експерименту. При цьому буде запущений
експеримент з налаштуваннями для кожного підключеного
датчика за замовчуванням.
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АМПЕРМЕТР
Принцип дії
Амперметр — електронний прилад для вимірювання миттєвого
значення сили струму в колах постійного та змінного струму. Дія
амперметра заснована на законі Ома:
U=IR
Амперметр має вбудований шунт (резистор R) амперметра, який
підключається в розрив кола. При проходженні струму на ньому
виділяється напруга U, яка далі підсилюється та подається на
аналого-цифровий перетворювач.
Технічні характеристики
Тип вимірюваного струму

Миттєвий

Робочі діапазони

Діапазон 1: від -0,25 до
+0,25 А
Діапазон 2: від -2,5 до +2,5
А

Роздільна здатність для діапазону 1 0,12 мА
Роздільна здатність для діапазону 2 1,2 мА
Диференційна нелінійність

0,03 %

Інтегральна нелінійність

0,05 %

Похибка (не більше)

2%
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Смуга частот вимірюваного струму
Максимально

0-200 кГц

допустимий 4 А

постійний струм
Максимально

допустимий 10 А, 0,1 с

імпульсний струм
Внутрішній опір для діапазону 1

0,1 Ом

Внутрішній опір для діапазону 2

0,1 Ом

Максимальна напруга гальванічної 2500 В
розв’язки
Час

готовності

після

подачі 5 с

живлення
Робочий діапазон температур

-10 – 40 °С

Робочий діапазон вологості

0 – 80 %

Струм живлення (від USB)

0,2 А

Частота вимірювань

10Гц – 100 кГц

Режими роботи
Амперметр може працювати в одному із двох режимів, що
відповідають його робочим діапазонам:


від -0,25 до +0,25 А



від -2,5 до +2,5 А
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Підготовка до роботи
Переконайтеся у відсутності механічних ушкоджень датчика,
електродів та з'єднувального кабелю. Якщо датчик занесено з
холодного середовища, його потрібно витримати при кімнатній
температурі не менше 2 годин.
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!


Амперметр
готовий

до

не потребує додаткової калібровки та
використання

практично

відразу

після

підключення.


Під’єднайте амперметр за допомогою USB-шнура до
комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть

програмне

забезпечення

Полином

(чи

відкрийте сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).


Амперметр повинен з’явитися в списку вибору доступних
датчиків.



Виберіть потрібний діапазон амперметра та запустіть
вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!
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ВОЛЬТМЕТР
Принцип дії
Вольтметр — електронний прилад для вимірювання миттєвого
значення напруги в колах постійного та змінного струму.
Вхідний сигнал підсилюється вхідним підсилювачем з високим
вхідним

опором

та

подається

на

аналого-цифровий

перетворювач (АЦП). АЦП дискретизує (тобто представляє
аналогову величину двійковим дискретним значенням певної
довжини

(розрядність

АЦП).

Розрядність

АЦП

визначає

розділову здатність приладу. Дискретизація виконується певну
кількість раз за секунду (частота дискретизації). Вихідні дані АЦП
зберігаються програмою збору даних (Поліном або Полібокс) та
відображаються на екрані, використовуються для подальших
обчислень тощо.
Технічні характеристики
Тип вимірюваної напруги

Миттєвий

Робочі діапазони

Діапазон 1: від -2,5 до
+2,5 В
Діапазон 2: від -25 до
+25 В

Роздільна здатність для діапазону 1

12

1,2 мВ

Роздільна здатність для діапазону 2

12 мВ

Диференційна нелінійність

0,03 %

Інтегральна нелінійність

0,05 %

Похибка (не більше)

5%

Смуга частот вимірюваного струму

0-200 кГц

Максимальна

напруга

гальванічної 2500 В

розв’язки
Час готовності після подачі живлення

5с

Робочий діапазон температур

-10 – 40 °С

Робочий діапазон вологості

0 – 80 %

Струм живлення (від USB)

0,2 А

Частота вимірювань

10Гц – 100 кГц

Режими роботи
Вольтметр може працювати в одному із двох режимів, що
відповідають його робочим діапазонам:


від -2,5 до +2,5 В



від -25 до +25 В

Підготовка до роботи
Переконайтеся у відсутності механічних ушкоджень датчика,
електродів та з'єднувального кабелю. Якщо датчик занесено з
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холодного середовища, його потрібно витримати при кімнатній
температурі не менше 2 годин.
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Вольтметр не потребує додаткової калібровки та готовий до
використання практично відразу після підключення.


Під’єднайте вольтметр за допомогою USB-шнура до
комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть

програмне

забезпечення

Полином

(чи

відкрийте сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).


Вольтметр повинен з’явитися в списку вибору доступних
датчиків.



Виберіть потрібний діапазон вольтметра та запустіть
вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!
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МЕТЕОРОГРАФ
Цей

датчик

дозволяє

реєструвати

основні

параметри

навколишнього середовища ̶ температуру, тиск та вологість
повітря в діапазонах значень, що звичні для середовища
проживання.

Традиційно

такі

прилади

були

складні,

використовували паперову стрічку для запису інформації та
реєстрували

параметри

навколишнього

середовища

безперервно за великі проміжки часу. Сучасні технології
дозволяють створювати малогабаритні датчики з записом на
електронні носії.
Принцип дії
В приладі використовується комплексний датчик від компанії
BOSCH BME280. Він поєднує в собі напівпровідниковий датчик
температури,

електро-механічний

датчик

тиску

та

напівпровідниковий датчик вологості.
Технічні характеристики
Діапазони

Температура: -40 - +85 °C
Тиск: 30 - 110 кПа
Вологість: 20 – 80%

Точність

Температура: ±0,5 °C
Тиск: ±100 Па
Вологість: ±3%
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Роздільна здатність

Температура: 20 біт
Тиск: 20 біт
Вологість: 16 біт

Частота вибірок

1 Гц

Робочий діапазон температур

-40 - +85 °C

Робочий діапазон вологості

20..80 %

Струм живлення (від USB)

0.15 А

Режими роботи
Датчик метеорологічний працює в чотирьох режимах, які можна
вибрати через інтерфейс програми при підключеному датчику:
температура, тиск, вологість та комплексні вимірювання. Частота
вибірок дорівнює від 1 Гц.
‘Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик метеорологічний не потребує попередньої калібровки та
готовий до використання практично відразу після підключення.


Під’єднайте датчик метеорологічний за допомогою USBшнура до комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть програмне забезпечення Поліном (чи відкрийте
сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).
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Датчик метеорологічний повинен з’явитися в списку
вибору доступних датчиків.



Виберіть режим та запустіть вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води всередину датчика та
конденсації роси!

ДАТЧИК ОСВІТЛЕННЯ
Завдання управління освітленістю входять в число найбільш
актуальних. Це пов'язано з такими глобальними тенденціями як
прагнення

до

підвищення

енергоефективності,

зростання

виробництва портативних пристроїв на базі рідко-кристалічних
індикаторів,

інтелектуальних

систем

безпеки,

популяризація систем типу «розумний дім».

неухильна
Грамотне

використання цих систем дозволяє не тільки забезпечити
комфортні умови освітлення для роботи і відпочинку, але і
принести

досить

відчутний

економічний

ефект

від

впровадження.
Це датчик, спектр якого добре збігається з видимим спектром
для людського ока.
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Принцип дії
В датчику використовується інтелектуальний перетворювач
освітлення-цифровий код типу MAX44009. Він поєднує в собі два
фотодіоди,

два

аналого-цифрових

перетворювача,

схему

цифрової обробки та інтерфейс I2C. Використання двох каналів
перетворення

освітленості

перетворення

звичайного

викликано
фотодіода

тим,
значно

що

спектр

ширший

за

видимий спектр та захоплює значну частину інфрачервоного (ІЧ)
спектру.

Тому використовується ще один фотодіод, який активний в ІЧ
області (замість прозорого вікна має ІЧ фільтр), відгук від якого
вираховується від відгуку першого фотодіода.
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Таким чином досягається мета мати спектральний відгук,
максимально

приближений

до

спектру,

видимого

для

людського ока. По глибині освітлення датчик перекриває
широкий діапазон практично від повної темряви (0,045 Лк) до
дуже яскравого штучного освітлення (180 кЛк). Чим нижче
рівень освітлення, тим більше потрібно часу для накопичення
сигналу і, відповідно менше частота вибірок.

Технічні характеристики
Діапазони вимірювання

Діапазон 1: 0-2,5 кЛк
Частота вибірок: 1 Гц
Діапазон 2: 0-45 кЛк
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Частота вибірок: 1-20 Гц
Діапазон 3: 0-180 кЛк
Частота вибірок: 1-100
Гц
Похибка, освітлення, не більше

15%

Чутливість

0,045 Лк

Роздільна здатність

16 біт

Час готовності після подачі живлення

5с

Робочий діапазон температур

10..60 °С

Робочий діапазон вологості

0..80 %

Струм живлення (від USB)

0.2 А

Режими роботи
Датчик освітлення працює в трьох режимах, які можна вибрати
через інтерфейс програми при підключеному датчику: 0-2,5 кЛк,
0-45 кЛк, 0-180 кЛк.
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик освітлення не потребує попередньої калібрування та
готовий

до

підключення.
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використання

практично

відразу

після



Під’єднайте датчик освітлення за допомогою USB-шнура
до комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть програмне забезпечення Поліном (чи відкрийте
сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).



Датчик освітлення повинен з’явитися в списку вибору
доступних датчиків.



Направте датчик в бажаному напрямку.



Запустіть вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМОПАРНИЙ
Термопарний датчик дозволяє реєструвати температуру в
широких межах, тому широко застосовується в промисловості
для вимірювання температури гарячих поверхонь з високою
точністю.
Принцип дії
Принцип дії термопари заснований на ефекті Зеєбека, інакше
термо-ЕРС. Коли кінці провідника піддати різним температурам,
між ними виникає різниця потенціалів, пропорційна різниці
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температур, коефіцієнт пропорційності називають коефіцієнт
термо-ЕРС. У різних металів коефіцієнт термо-ЕРС різний, і
відповідно різниця потенціалів, що виникає між кінцями різних
провідників, буде різна. Помістивши спай з металів з відмінними
коефіцієнтами термо-ЕРС в середовище з температурою Т1, ми
отримаємо напругу між протилежними контактами, що піддані
іншій температурі Т2, яка буде пропорційна різниці температур
Т1-Т2.
Технічні характеристики
Діапазон температури

-50 - +1200 °C
-58 - +2192 °F
+223 - +1473 °K

Точність

±0,5 °C

Роздільна здатність

1 °C

Частота вибірок

1, 2, 5, 10 Гц

Робочий діапазон температур

-40 - +85 °C

Робочий діапазон вологості

20..80 %

Струм живлення (від USB)

0.15 А

Режими роботи
Термопарний датчик температури працює в трьох режимах, які
можна вибрати через інтерфейс програми при підключеному
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датчику: градуси за шкалою Цельсія, градуси за шкалою
Франгейта, градуси за шкалою Кельвіна.
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Термопарний датчик температури не потребує попередньої
калібровки та готовий до використання практично відразу після
підключення.


Під’єднайте

термопарний

датчик

температури

за

допомогою USB-шнура до комп’ютера чи Полібоксу.


Запустіть програмне забезпечення Поліном (чи відкрийте
сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).



Термопарний датчик температури повинен з’явитися в
списку вибору доступних датчиків.



Виберіть режим та запустіть вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води всередину датчика та
конденсації роси!
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3-ВИМІРНИЙ ДАТЧИК МАГНІТНОГО ПОЛЯ
Принцип дії
Тесламетр — електронний прилад для вимірювання індукції
магнітного поля. Індукція магнітного поля – це векторна фізична
величина, що є силовою характеристикою магнітного поля.
Даний прилад для вимірювання індукції в трьох вимірах
використовує датчик на основі гальваномагнітного явища, яке
ще називають ефектом Холла. В приладі використовується
трьохосьовий датчик TLV493. Для зручності він розташований на
кінчику стержня, який вноситься в вимірюване магнітне поле.
Розташування осей та активного елемента показано на
наступному малюнку.

Технічні характеристики
Вимірювана величина

Миттєві

значення

складових вектора (x, y,
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z) магнітної індукції
Робочі діапазони

+- 130 мТл

Роздільна здатність

32 мкТл

Диференційна нелінійність

0.07 %

Інтегральна нелінійність

0.1 %

Похибка (не більше)

±2.5%

Смуга

частот

вимірюваної 0-500 Гц

індукції
Максимально допустима індукція 1 Тл
магнітного поля
Час

готовності

після

подачі 2 с

живлення
Робочий діапазон температур

0 – 60 °С

Робочий діапазон вологості

0 – 80 % (без конденсації)

Струм живлення (від USB)

0.25 А

Частота вимірювань

10-1000 Гц

Режими роботи
Тесламетр має один режим роботи, в якому індукція
вимірюється по трьох осях в діапазоні від -130 до 130 мТл.
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Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Тесламетр не потребує додаткової калібровки та готовий до
використання практично відразу після підключення.


Під’єднайте тесламетр за допомогою USB-шнура до
комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть програмне забезпечення Поліном (чи відкрийте
сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).



Тесламетр повинен з’явитися в списку вибору доступних
датчиків.



Запустіть вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!

ДАТЧИК ТИСКУ
Цей датчик має штуцер для підключення до лінії, в якій потрібно
вимірювати тиск, та досить широкий діапазон від розрідження
близько 0,2 атмосфери до надлишкового тиску близько 4
атмосфер.
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Принцип дії
В датчику тиску використовується п'єзоелектричний датчик,
принцип роботи якого показаний на схематичному малюнку:
П'єзоелектричні кристали створюють різницю потенціалів (тобто
напруга індукується по поверхні), коли вони піддаються будьякому механічному тиску. П'єзоелектричні датчики тиску мають
кристал, встановлений на діелектричній основі, щоб не було
витоку струму. До кристалу прикріплений шток, під’єднаний до
діафрагми.

Щоразу, коли діафрагма вигинається під тиском,

вона через вал тисне на кристал або розтягує його, при цьому
виробляється напруга, яка потім підсилюється та вимірюється
аналого-цифровим перетворювачем.

Технічні характеристики
Робочий діапазон

20000 - 400000 Па.
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Максимальна похибка

1,5%

Роздільна здатність

14 біт

Дискретизація

10, 20, 50, 100, 200, 500,
1000 Гц

Час готовності після подачі живлення

5с

Робочий діапазон температур

-10 – +40 °С

Робочий діапазон вологості

0 – 80 %

Струм живлення (від USB)

0,2 А

Режими роботи
Датчик тиску має один режим роботи 20000 - 400000 Па.
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик тиску не потребує додаткової калібровки та готовий до
використання практично відразу після підключення.


Під’єднайте датчик тиску за допомогою USB-шнура до
комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть

програмне

забезпечення

Полином

(чи

відкрийте сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).


Датчик тиску повинен з’явитися в списку вибору
доступних датчиків.
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Виберіть частоту дискретизації та запустіть вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!
Експлуатаційні характеристики датчика тиску та надійність
гарантовані тільки при використанні сухого повітря в якості
середовища тиску. Середовище, відмінне сухого повітря, може
негативно

впливати

на

характеристики

та

довготривалу

надійність датчика.

ДАТЧИК
ВИПРОМІНЮВАННЯ
Ультрафіолетове

УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО

випромінювання

(від

лат.

ultra —

«за

межами»), скорочено УФ-випромінювання або ультрафіолет —
невидиме оком людини електромагнітне випромінювання, що
посідає спектральну область між видимим і рентгенівським
випромінюваннями в межах довжин хвиль 400-10 нм. Малі дози
УФ-випромінювання добрим чином впливають на людей, тварин
та рослин — сприяють утворенню вітамінів групи D, покращують
імунобіологічні властивості організму, підвищують активність
ферментів

і

гормонів,

синтез

пігментів,

інтенсивність

фотосинтезу і фото-періодичної реакції у рослин. Проте великі
дози УФ-випромінювання, можуть викликати пошкодження
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очей (фотоофтальмію) й опік шкіри. Часті і надмірні дози, у
деяких випадках, можуть зумовлювати канцерогенну дію на
шкіру.
Принцип дії
В датчику використовується напівпровідниковий діод на основі
карбіду

кремнію

(SiC).

SiC

має

унікальну

властивість

надзвичайної радіаційної стійкості, майже не чутливий до
видимого спектру, має низький темновий струм, високу
швидкість

реагування

та

низький

рівень

шуму.

Ці

характеристики роблять SiC найкращим доступним матеріалом
для видимих напівпровідникових УФ-детекторів. Детектори SiC
можуть постійно працювати при температурі до 170 °C.
Температурний коефіцієнт сигналу також низький, <0,1%/К.
Через низький рівень шуму (темновий струм на рівні
фемтоампер)

можна

надійно

інтенсивність УФ-випромінювання.

виміряти

дуже

На наступному малюнку

показано відгук датчика в залежності від довжини хвилі:
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низьку

Технічні характеристики
Діапазони вимірювання

0-100 Вт/м2

Похибка, не більше

15%

Чутливість

18 нВт/м2

Роздільна здатність

16 біт

Частота дискретизації

1 Гц

Час готовності після подачі живлення

5с

Робочий діапазон температур

10..60 °С

Робочий діапазон вологості

0..80 %

Струм живлення (від USB)

0.2 А

Режими роботи
Датчик УФ-випромінювання працює в одному режимі.
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик

УФ-випромінювання

не

потребує

попередньої

калібровки та готовий до використання практично відразу після
підключення.


Під’єднайте датчик УФ-випромінювання за допомогою
USB-шнура до комп’ютера чи Полібоксу.
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Запустіть програмне забезпечення Поліном (чи відкрийте
сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).



Датчик УФ-випромінювання повинен з’явитися в списку
вибору доступних датчиків.



Направте датчик в бажаному напрямку.



Виберіть частоту дискретизації та запустіть вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик УФ-випромінювання не
потребує особливого догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!

ДАТЧИК ПРИСКОРЕННЯ
Принцип дії
Принцип роботи акселерометрів заснований на вимірюванні
зсуву інерційної маси щодо корпусу і перетворенні його в
пропорційний

електричний

сигнал.

Ємнісний

метод

перетворення виміряного переміщення є найбільш точним і
надійним, тому ємнісні акселерометри набули широкого
поширення. Структура ємнісного акселерометра складається з
різних пластин, одні з яких є стаціонарними, а інші вільно
переміщаються

всередині

корпусу.

Між

пластинами

утворюється конденсатор, величина ємності якого залежить від
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відстані між пластинами.

Під впливом сили прискорення

ємність конденсатора змінюється. Сучасні інтегральні датчики
виробляються на кристалі кремнію за технологією iMEMS
(integrated Micro Electro Mechanical System).
Датчик прискорення здатен вимірювати значення прискорення
обох полярностей в трьох взаємно перпендикулярних площинах
Технічні характеристики
Діапазони вимірювань

±20 м/с2, ±80 м/с2

Похибка

5%

Максимально допустиме прискорення 10g
приладу
Роздільна здатність

16 біт

Час готовності після подачі живлення

2с

Робочий діапазон температур

10..60 С

Робочий діапазон вологості

0..80 %

Струм живлення (від USB)

0.25 А

Частота виборок

10-1000 Гц

Режими роботи
Датчик прискорення працює в двох режимах: ±20 м/с2 та ±80
м/с2.
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Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик прискорення не потребує додаткової калібровки та
готовий до використання практично відразу після підключення.


Під’єднайте датчик прискорення за допомогою USBшнура до комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть програмне забезпечення Поліном (чи відкрийте
сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).



Датчик прискорення повинен з’явитися в списку вибору
доступних датчиків.



Запустіть вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!

ДАТЧИК ВІДСТАНІ
Принцип дії
Датчик відстані вимірює відстань до рухомих об’єктів, їх
швидкість та прискорення з певною частотою виборок та
передає ці дані на комп’ютер або Полібокс для подальшої
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обробки. Він може використовуватися, наприклад, для вивчення
коливань

маятника,

пружинного

маятника,

прискорення,

відштовхування тощо.

Фізичний принцип заснований на поширенні звукових хвиль в
повітрі

та

відбиванні

їх

від

тіл.

Ультразвуковий

п’єзокристалічний датчик випромінює імпульси ультразвукових
хвиль та вимірює час поширення відбитих хвиль. Таким чином
вимірюється відстань до об’єкта. Швидкість та прискорення
являються похідними даними та отримуються математичними
розрахунками.
В нормальних умовах на висоті 0 м над рівнем моря та при
температурі повітря 20°С швидкість поширення звукових хвиль
складає 343,1 м/с. Ця величина залежить від температури, тиску
35

та вологості повітря. Практично швидкість звуку у повітрі можна
визначити за наближеною формулою: (331,5 + 0,6T) м/с, де Т –
температура повітря в градусах Цельсія. Тому датчик має
вбудований датчик температури повітря.
Технічні характеристики
Діапазони вимірювання

Діапазон 1
Відстань: від 0,3 до 8 м
Швидкість: від - 100 до
100 м/с
Прискорення: від

- 100

до 100 м/с2
Діапазон 2:
Відстань: від 0,3 до 3 м
Швидкість: від - 100 до
100 м/с
Прискорення: від - 100 до
100 м/с2

Похибка, відстань, діапазон 1

1 мм

Похибка, швидкість, діапазон 1

+- 0.2 м/с

Похибка, прискорення, діапазон 1

+- 2 м/с2
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Похибка, відстань, діапазон 2

1 мм

Похибка, швидкість, діапазон 2

+- 1 м/с

Похибка, прискорення, діапазон 2

+- 10м/с2

Частота дискретизації

10, 50 Гц

Роздільна здатність відстані:

16 біт

Час готовності після подачі живлення 5 с
Робочий діапазон температур

10..60 °С

Робочий діапазон вологості

0..80 %

Струм живлення (від USB)

0.5 А

Режими роботи
Датчик відстані працює в двох режимах:
частотою виборок 10 Гц та від 0,3 до

від 0,3 до

8 м з

3 м з частотою виборок

50 Гц.

Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик відстані не потребує додаткової калібровки та готовий до
використання практично відразу після підключення.


Під’єднайте датчик відстані за допомогою USB-шнура до
комп’ютера чи Полібоксу.
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Запустіть програмне забезпечення Поліном (чи відкрийте
сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).



Датчик відстані повинен з’явитися в списку вибору
доступних датчиків.



Направте датчик на вимірюваний об’єкт



Запустіть вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!

ФОТОВОРОТА
Фотоворота використовуються для вимірювання швидкості та
прискорення об'єктів, що проходять через ворота.
Цей

датчик

дозволяє

проводити

різноманітні

фізичні

експерименти, як то:


вимірювання прискорення вільного падіння



вивчення розгойдування маятника



вимірювання швидкості тіла, що котиться



вимірювання швидкості об'єктів, що зазнають зіткнення
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Принцип дії
Інфрачервоний випромінювач формує вузький промінь, який
направлений на фотоприймач та може перериватися будь-яким
об’єктом, що рухається між стійками воріт. Схема датчика
перетворює сигнал з фотоприймача в логічний сигнал та
відображає на графіку залежності від часу: високий рівень –
промінь

не

переривається,

низький

рівень

–

промінь

переривається об’єктом. До датчика можна підключити до двох
воріт, та розташувати їх послідовно в просторі для створення
експерименту. Для розпізнавання сигнали від різних воріт
відображаються різними кольорами та зі зміщенням по
вертикальній осі:

Комплектація


Датчик фотоворіт



Фотоворота в кількості 2 шт.
39

Технічні характеристики
Роздільна здатність

20 мкс

Похибка часу, не більше

20 мкс

Ширина воріт

50 мм

Апертура фотодатчика

1,5 мм

Час готовності після подачі живлення

5с

Робочий діапазон температур

10..60 °С

Робочий діапазон вологості

0..80 %

Струм живлення (від USB)

0.4 А

Режими роботи
Датчик фотоворіт працює в трьох режимах, які можна вибрати
через інтерфейс програми при підключеному датчику: ворота
№1, ворота №2, ворота №1 та №2 одночасно.
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик фотоворіт не потребує попередньої калібровки та
готовий до використання практично відразу після підключення.


Закріпіть фотоворота для створення експерименту



Під’єднайте фотоворота до датчика фотоворіт
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Під’єднайте датчик фотоворіт за допомогою USB-шнура
до комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть програмне забезпечення Поліном (чи відкрийте
сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).



Датчик фотоворіт повинен з’явитися в списку вибору
доступних датчиків.



Запустіть вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик та на фотоворота!
Не прикладайте надмірну силу, вставляючи штекер воріт в
гніздо на корпусі.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ
Температура

являється

важливим

та

широко

вживаним

показником, як в промисловості, так і в повсякденному житті.
Цей датчик дозволяє вимірювати температуру в звичайному для
побутового споживача діапазоні в градусах по Цельсію,
Фаренгейту чи Кельвіну.
Принцип дії
Цей

датчик

оснащений

напівпровідниковим

чутливим

елементом. Напівпровідникові датчики температури призначені
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для вимірювання температури від -55 ° до 125 ° С. В цей
діапазон потрапляє величезна кількість завдань, як в побутових,
так

і

в

промислових

додатках.

Завдяки

високим

характеристикам, простоті застосування і низької вартості
напівпровідникові датчики температури виявляються дуже
привабливими для застосування в мікропроцесорних пристроях
вимірювання і автоматики.
Фізичний принцип роботи напівпровідникового термометра
заснований на залежності від температури падіння напруги на pn переході, зміщеному в прямому напрямку. Дана залежність
близька до лінійної, що дозволяє створювати датчики, які не
потребують складних схем корекції. Як чутливі елементи на
практиці використовуються діоди, або транзистори, включені за
схемою діода.
Технічні характеристики
Діапазон

-55 - +125 °C
-67 - +257 °F
+218 - +398 °K

Максимальна роздільна здатність

0,1 °C

Час готовності після подачі живлення

5с

Робочий діапазон температур

10..60 °С

Робочий діапазон вологості

0..80 %
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Струм живлення (від USB)

0.15 А

Режими роботи
Датчик температури працює в трьох режимах, які можна
вибрати через інтерфейс програми при підключеному датчику:
температура градусах по Цельсію, Фаренгейту чи Кельвіну.
Частота вибірок встановлюється від 1 до 10 Гц, від якої також
залежить роздільна здатність датчика: чим нижча частота
вибірок, тим краща роздільна здатність.
‘Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик температури не потребує попередньої калібровки та
готовий до використання практично відразу після підключення.


Під’єднайте датчик температури за допомогою USBшнура до комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть програмне забезпечення Поліном (чи відкрийте
сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).



Датчик температури повинен з’явитися в списку вибору
доступних датчиків.



Запустіть вимірювання.
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Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик та конденсації на
ньому роси!

ДАТЧИК ПРОВІДНОСТІ
Датчик призначений для вимірювання електричної провідності
водних розчинів.
Електропровідність розчину визначається кількістю іонів, що
містяться в ньому, а кількість іонів є одним з параметрів, який
використовується для визначення кількості домішок в рідині.
Вимірювання електропровідності - це досить простий і
одночасно ефективний спосіб контролю якості води - очищена
вода, водопровідна вода, розчини NaCl і морська вода має
однакову температуру, але мають різну електропровідність.
Принцип дії
У

розчин,

електрична

провідність

якого

вимірюється,

поміщається пара електродів. Змінна напруга, що подається на
електроди, призводить до переміщення іонів, що містяться в
розчині, що створює електричний струм І. В даному приладі
використовується 2-електродна схема.
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Електропровідність σ визначається як величина, зворотна опору
в заданій комірці.

Осередком називають обсяг, обмежений

струмовими електродами, які мають площу S і віддалені один
від одного на відстань d.

Значення S і d визначаються

геометрією датчика, тому є незмінними і виражаються через
константу комірки k:
k = d / S - константа комірки, см-1.

Таким чином, питома

провідність обчислюється за формулою mσ = k / R або σ = (k * i) /
U вих, де змінною є напруга U вих.
Провідність визначається як концентрацією іонів, що містяться в
розчині, так і їх мобільністю. Оскільки і концентрація іонів, і їх
мобільність залежать від температури розчину, при вимірюванні
провідності необхідно контролювати температуру.
Комплектація


Датчик провідності



Електрод провідності

Технічні характеристики
Діапазон вимірювання

10-200 000 мкСм

Помилка вимірювання

±2%

Роздільна здатність

12 біт

Робочий діапазон температур

0 – 80 °С

Діапазон

температур

для -40 - +60 °С (без конденсації)
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зберігання
Струм живлення від USB

0.15 А

Режими роботи
Датчик провідності працює в одному режимі: 10-200 000 мкСм
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик провідності не потребує калібровки користувачем.


Під’єднайте електрод до датчика



Під’єднайте датчик до комп’ютера чи Полібоксу за
допомогою USB-кабелю



Зніміть з електрода захисний ковпачок



Помістіть датчик в рідину



Запустіть вимірювання



Після

устаткування

значення

зчитайте

значення

провідності


Вийміть

датчик з

рідини

та

прополоскайте

його

демінералізованою водоюІ
Догляд та зберігання
Не допускайте потрапляння рідини на корпус та всередину
приладу!
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ФОТОКОЛОРИМЕТЕР
Принцип дії
Фотоколориметр

—

оптичний

прилад

для

вимірювання

концентрації речовин в розчинах. Дія колориметра заснована
на властивості забарвлених розчинів поглинати світло, що
проходить через них, тим сильніше, чим вище концентрація
речовини.

Вимірювання

за

допомогою

фотоколориметра

виконуються в монохроматичному світлі тієї ділянки спектру, яка
найбільш сильно поглинається даною речовиною в розчині.
Визначення концентрації ґрунтується на застосуванні закону
Бугера - Ламберта – Бера:

де: I0 - інтенсивність падаючого світла, l - товщина шару
речовини, через яке проходить світло, kλ - показник поглинання.
В свою чергу:

де: χλ – коефіцієнт, що характеризує взаємодію молекули
розчиненої речовини зі світлом з довжиною хвилі λ, С –
концентрація розчину.
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Світло від світлодіодного джерела світла проходить через
кювету з розчином та вимірюється фотоприймачем, що має
властивість вимірювати інтенсивність окремо в трьох діапазонах
довжин хвиль. В процесі калібрування приладу визначаються
параметри I0 та χλ. Далі вони використовуються для розрахунку
невідомої концентрації С. Використання різних діапазонів
довжин хвиль дозволяє селективно виділяти потрібну речовину
в розчині.

Комплектація
 Фотоколориметер
 Кювети – 2 шт.
 Кришка для кювет – 2 шт.
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Технічні характеристики
Довжини

хвиль,

на

яких 465нм (R), 525нм (G), 625нм (B)

виконується вимірювання
Час готовності до роботи

5 хвилин

Напруга живлення

5±0.25 В

Струм живлення (не більше):

50 мА

Розмір кювети (зовнішній)

12х12х45 мм

Робочий

діапазон

світло 0-1.0

пропускання
Режими роботи
Фотоколориметер може працювати в одному з чотирьох
режимів:


R(465 нм): I(%), C(моль/л) – світлопропускання та
концентрація в діапазоні 465 нм



R(525 нм): I(%), C(моль/л) – світлопропускання та
концентрація в діапазоні 525 нм



R(625 нм): I(%), C(моль/л) – світлопропускання та
концентрація в діапазоні 625 нм



RGB: R(%), G(%), B(%) – світлопропускання в діапазонах
465 нм, 525 нм, 625 нм
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Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Для вимірювання концентрації в розчині речовини датчик
потрібно прокалібрувати, для чого потрібно підготовити розчини
з відомою концентрацією – один для калібрування, та бажано
один-два для перевірки точності.
Для розчинення слід використовувати тільки демінералізовану
(дистильовану) воду.


Під’єднайте датчик до комп’ютера або Полібокса за
допомогою

USB-кабеля.

При

цьому

повинно

почати

працювати світлодіодне джерело світла в датчику.


Дайте датчику час 5 хвилин для стабілізації параметрів.



Заповніть

чисту

кювету чистою

демінералізованою

водою. Заповнювати кювети потрібно кожного разу до
одного рівня близько 2/3 висоти кювети.


Встановіть кювету в датчик.

Кювету слід розташовувати так, щоб стрілка на
кюветі вказувала на стрілку на корпусі.


Запустіть вимірювання в режимі RGB.



Зачекайте деякий час, щоб значення на
графіку стабілізувалися.
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Натисніть на кнопку

для калібрування точки

нульової концентрації.


Заповніть

чисту

кювету

розчином

з

відомою

концентрацією та встановіть її в датчик.


Натисніть на кнопку

та введіть значення відомої

концентрації.


Заповніть чисту кювету іншим розчином з відомою
концентрацією та встановіть її в датчик.



Перезапустіть датчик в одному із режимів, що відповідає
довжині хвилі з максимальним поглинанням – R, G або B
(тобто з мінімальним світлопропусканням).



Зчитайте виміряне значення концентрації. Воно не
повинно відрізнятися від розрахункового більш ніж на 2-3%. В
іншому разі слід більш уважно зробити розчини для
калібрування та перевірки, перевірити стан кювет та
повторити калібрування спочатку.



Заповніть

чисту

кювету

розчином

з

невідомою

концентрацією та встановіть її в датчик.


Зчитайте виміряне значення концентрації.

Після заповнення кювет розчином (чи демінералізованою
водою) кювету потрібно щільно закрити кришкою. Не
допускається встановлювати кювету в датчик без кришки.
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Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння рідини в отвір датчика!
Кювети допускається брати тільки за кришку або за торці чи за
матові сторони.
Візьміть за правило піднімати кювети за кришку (попередньо
встановивши її в кювету).
Після

використання

кювети

слід

зразу

промити

демінералізованою водою та просушити. Не допускається
протирати кювети. Після просушування перевірте стан кювет на
світло. Кювети, які мають осадкові плями, забарвлення,
подряпини тощо слід видалити.
Кювети, які були в використані слід перевіряти на прозорість в
режимі RGB. Для цього:


Візьміть кювети, що були в використанні, та одну кювету,
в яку жодного разу не заливали ніякий розчин.



Підключіть датчик USB-кабелем та зачекайте 5 хвилин
для стабілізації параметрів.



Запустіть датчик в режимі RGB.



По черзі вставляйте пусті кювети та зчитайте значення
прозорості. Вони не повинні відрізнятися більше ніж на 2%.
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Використані кювети, прозорість яких відрізняється більш ніж
на 2%, потрібно видалити.

ДАТЧИК РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ
Вимірювання розчиненого кисню у воді потрібно для реалізації
майже будь-якої біотехнології. Датчики розчиненого кисню ̶
необхідні прилади для визначення важливого показника якості
води та його контролю.
Аналізатори кисню широко застосовуються в багатьох областях
науки і промисловості:


Рибна і харчова промисловість, акваріумістика



Медицина і фармацевтика, біологія



Хімічна, нафтохімічна промисловість



Чорна / кольорова металургія



природоохоронна діяльність



Теплоенергетика

Принцип дії
Концентрація

розчиненого

кисню

визначається

полярографічним методом (датчиком є електрод Кларка, що
складається з платинового катода і срібного анода, занурених у
розчин

концентрованого

KCl

і

відокремлених

від

досліджуваного розчину мембраною). Полярографічний метод
визначення концентрації кисню в середовищі заснований на
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реакції відновлення кисню на катоді.

В якості катода

застосовують платиновий електрод, анода - хлорсрібний. У цих
умовах, при електрохімічному (катодному) відновленні кисню,
каталітичний струм виникає внаслідок приєднання чотирьох
електронів в реакції О2 + 4е- + 4Н + → 2Н2О.

О2 дифундує через мембрану в в електроліт KCl
О2 відновлюється на катоді
Струм пропорційний потоку О2
При

збереженні

реакцією

постійної

відновлення

напруги,

молекулярного

струм,
кисню

обумовлений
на

катоді,

пропорційний потоку кисню через мембрану. Оскільки кисень
швидко споживається на катоді, тиск кисню під мембраною
дорівнює нулю.
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Отже, кількість розчиненого кисню, що дифундує через
мембрану в електроліт, пропорційна парціальному тиску кисню
поза мембраною в вимірюваному розчині. Важно розуміти, що
розчинений кисень витрачається під час вимірювання, тому
потрібно, щоб зразок постійно перемішувався в області
мембрани. Електрохімічні реакції можуть витрачати електроліт,
забруднювати його або поверхню електродів, тому періодично
знадобиться проводити обслуговування датчика. Полярографічні
електроди працюють тільки після включення приладу і
поляризуються за рахунок зовнішнього джерела живлення,
проте «розігрів» електрода займає кілька хвилин. При першому
запуску полярографічних електродів, після заміни електроліту,
або довготривалої бездіяльності, або заміни інших елементів,
потрібний «розігрів» від 5 до 15 хвилин.
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Комплектація


Датчик розчиненого кисню



Електрод розчиненого кисню



Запасні мембрани – 3 шт.



Розчин електроліту KCl з концентрацією 3 моль/л



Реагенти А і В для калібрування



Комплект полірувального паперу

Технічні характеристики
Діапазон вимірювання

0.0 – 17.5 мг/л

Помилка вимірювання

±0.3 мг/л

Робочий діапазон температур

0 – 40 °С

Діапазон

температур

для -40 - +60 °С (без конденсації)

зберігання
Струм живлення від USB

0.15 А

Режими роботи
Датчик розчиненого кисню працює в одному режимі: 0.0 – 17.5
мг/л.
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
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Підготовка датчика
Під’єднайте електрод розчиненого кисню до датчика через
роз’єм BNC.
Відкрутити ковпачок з полімерною мембраною, заповнити його
на

¾

об'єму

електролітом

(Electrode

Filling

Solution),

переконатися, що після заповнення НЕ утворилося бульбашок
повітря в області мембрани. Якщо утворилися бульбашки, то
акуратно постукати пальцем по ковпачку, для їх усунення.
Примітка: якщо в насадці з електродом була рідина, то її слід
вилити і залити нову.
Накрутити ковпачок. Під час закручування мембрана буде
розтягуватися і більш щільно прилягати до торця електрода.
Поява крапельок рідини на мембрані свідчить про порушення її
цілісності, такий ковпачок з полімерної мембраною слід
замінити. При закручуванні через нарізку з ковпачка витече
надлишковий електроліт, тому електрод потрібно тримати над
посудиною.
Змити з електрода сліди електроліту дистильованою водою.
Помістіть датчик в дистильовану воду та під’єднайте до
комп’ютера або Полібокса за допомогою USB-кабеля і почекайте
30 хвилин, поки не завершиться процес поляризації електрода.
Паралельно

з

поляризацією

можна

починати

готувати

калібрувальні розчини.
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Підготовка калібрувальних розчинів
Для вимірювання концентрації розчиненого кисню датчик
потрібно прокалібрувати, для чого потрібно підготовити дві
рідини з відомою концентрацією – з нульовою концентрацією та
відомою концентрацією.
Для калібрувальних розчинів слід використовувати тільки
демінералізовану (дистильовану) воду.
Приготування безкисневого розчину (0%):


У мірний стакан об'ємом 500 мл додати 250 мл
дистильованої води;



Додати 500 мг сульфіту натрію Na2SO3 (реагент A);



Почати перемішування розчину;



Додати хлорид кобальту 6-водний CoCl26H2O в ролі
каталізатора (реагент B);



Перемішувати до повного розчинення.

Безкисневий розчин можна використовувати неодноразово, але
строк його використання не повинен перевищувати два тижні.
Між використанням посудина з розчином повинна бути
заповненою до верху та герметично закритою.
Приготування насиченої киснем води (100%):


Взяти 8 літрів дистильованої води. Температура води
повинна бути близька до температури тестового розчину;
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Почати помішування і аерацію води за допомогою
повітряного насоса;



Продовжувати помішування і аерацію протягом 60
хвилин;

Примітка: при приготуванні насиченої киснем води допускається
використовувати менші обсяги рідини, при цьому тривалість
аерації можна скоротити (але не менше 30 хвилин).
В наступній таблиці дана залежність нормальної концентрації
кисню у воді від температури (при атмосферному тиску 760 мм
рт.ст., парціальному тиску кисню в повітрі 0,209 атм) після
аерації:
Темп. Концентрація розчиненого кисню, мг/л
°С 0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0

14,65

14,61 14,57 14,53 14,49 14,4 14,4 14,3 14,3 14,29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14,25
13,86
13,49
13.13
12,79
12,48
12,14
11,84
11,55
11,27
11,00
10,75
10,50

14,21
13,82
13,46
13,10
12,76
12,43
12,11
11,81
11,52
11,24
10,98
10,72
10,48

14

10,26

10,24 10,22 10,19 10,17 10,1 10,1 10,1 10,0 10,06
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14,17 14,13 14,09
13,79 13,75 13,71
13,42 13,38 13,35
13,рб 13,03 13,00
12,72 12,69 12,66
12,40 12,36 12,33
12,08 12,05 12,02
11,78 11,75 11,72
11,49 11,47 11,44
11,22 11,19 11,16
10,95 10,93 10,90
10,70 10,67 10,65
10,45 10,43 10,40

14,0
13,6
13,3
12,9
12,6
12,3
11,9
11,7
11,4
11,1
10,8
10,6
10,3

14,0
13,6
13,2
12,9
12;5
12,2
11,9
11,6
11,3
11,1
10,8
10,6
10,3

13,9
13,6
13,2
12,8
12,5
12,2
11,9
11,6
11,3
11,0
10,8
10,5
10,3

13,9
13,5
13,2
12,8
12,5
12,2
11,9
11,6
11,3
11,0
10,8
10,5
10,3

13,90
13,53
13,17
12,82
12,49
12,18
11,87
11,58
11,30
11,03
10,77
10,52
10,28

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10,03
9,82
9,61
9,40
9,21
9,02
8,84
8,67
8,50
8,33
8,18
8,02
7,87
7,72
7,58
7,44

10,01
9,79
9,58
9,38
9,19
9,00
8,82.
8,65
8,48
8,32
8,16
8,01
7,86
7,71
7,56
7,42

9,99
9,77
9,56
8,36
9,17
8,98
8,81
8,63
8,46
8,30
8,14
7,99
7,84
7,69
7,55
7,41

9,97
9,75
9,54
9,34
9.15
8,97
8,79
8,62
8,45
8,29
8,13
7,98
7,83
7,68
7,54
7,40

9,95
9,73
9,52
9,32
9,13
8,95
8,77
8,60
8,43
8,27
8,11
7,96
7,81
7,66
7,52
7,38

9,92
9,71
9,50
9,30
9,12
8,93
8,75
8,58
8,42
8,25
8,10
7,95
7,80
7,65
7,51
7,37

9,90
9,69
9,48
9,29
9,10
8,91
8,74
8,56
8,40
8,24
8,08
7,93
7,78
7,64
7,49
7,35

9,88
9,67
9,46
9,27
9,08
8,90
8,72
8,55
8,38
8,22
8,07
7,92
7,77
7,62
7,48
7,34

9,86
9,65
9,44
9,25
9,06
8,88
8,70
8,53
8,37
8,21
8,06
7,90
7,75
7,61
7,47
7,32

9,84
9,63
9,42
9,23
9,04
8,86
8,68
8,52
8,35
8.18
8,04
7,89
7,74
7,59
7,45
7,31

Калібрування та вимірювання
Дайте час датчику для поляризації. Для цього достатньо, щоб на
датчик подавалось живлення. При цьому на електрод подається
поляризуючий потенціал. Перевірити готовність датчика можна,
запустивши датчик на кілька хвилин. Значення не повинні мати
стабільного зміщення.
Запустіть вимірювання спочатку не менш, ніж на 20 хвилин.
Відлийте необхідну кількість безкисневого розчину в окрему
посудину та помістіть в нього датчик.
Зачекайте,

поки

результати

вимірювання

перестануть

зміщуватися. Це – перша точка калібрування. Натисніть кнопку
<K1>.
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Вийміть датчик з розчину, промийте датчик, поливаючи його
дистильованою водою. Витріть насухо чистою салфеткою та
помістить в насичену киснем воду.
Датчик не повинен занадто довго знаходився в розчині. Зразу
після кожного вимірювання виймайте датчик, прополіскуйте
дистильованою (демінералізованою) водою та протирайте
чистою паперовою салфеткою.
Калібруйте

датчик

при

значеннях

температури

і

тиску

максимально наближених до тих, при яких буде тестуватися
випробуваний розчин.
При операціях з датчиком не торкайтеся мембрани!
Зачекайте,

поки

результати

вимірювання

перестануть

зміщуватися. Це – друга точка калібрування. Натисніть кнопку
<K2> та введіть значення з таблиці. В рядках вказуються цілі
значення температури води, а в стовпчиках – десяткові долі.
Датчик прокалібрований та готовий до вимірювання.
Встановіть датчик в вимірюваний розчин та зчитайте значення
концентрації кисню після його стабілізації.
Догляд та зберігання
Для зберігання:


Від’єднайте мембрану, злийте з неї електроліт.
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Промийте

мембрану

та

електрод

дистильованою

(демінералізованою) водою. Просушіть мембрану та витріть
паперовою салфеткою електрод.


Встановіть на електрод ту мембрану, з якою він
поставлявся, та зберігайте його в сухому вигляді.

Чистка електрода:


Відкрутіть ковпачок з полімерною мембраною. Промийте
електрод і ковпачок в дистильованій воді.



Якщо золотий катод електрода (знизу по центру) має
потемніння, то необхідно відполірувати його поверхню за
допомогою

полірувального

демінералізованою

водою.

паперу,
Потім

змоченого
промити

в

демінералізованій воді і витерти паперовою салфеткою.


Якщо поверхня срібного анода потемніла, то його слід
відполірувати за допомогою полірувального паперу, потім
промити в демінералізованій воді і витерти паперовою
салфеткою.



ДАТЧИК КИСЛОТНОСТІ РІДИНИ (pH-МЕТР)
pH, Водневий показник — величина, що показує міру активності
іонів водню (Н+) в розчині, тобто ступінь кислотності або
лужності цього розчину. pH нейтрального розчину становить 7,
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розчини із більшим значенням водневого показника є лужними,
із меншими — кислими.
Комплектація


Датчик pH



Електрод pH



Розчин для зберігання електрода



Реагенти для виготовлення буферних розчинів

Технічні характеристики


Діапазон вимірювання pH: 0-14



Помилка вимірювання: ±0.2 pH



Робочий діапазон температур: 0 – 40 °С



Діапазон температур для зберігання: -40 - +60 °С (без
конденсації)



Струм живлення від USB: 0.15 А

Режими роботи
Датчик pH працює в одному режимі: 0.0 – 14.0.
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
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Підготовка до роботи
Необхідно переконатися у відсутності механічних ушкоджень
електрода (рис. 1 поз.3) і з'єднувального кабелю (рис. 1 поз. 2).
Перед початком вимірювань електрод необхідно підключити до
датчика через BNC роз'єм (рис. 1 поз 1) і зняти захисний
ковпачок (на рис. 1 поз 5 - пунктиром показано положення
захисного ковпачка при транспортуванні і зберіганні).
Промийте електрод дистильованою водою.
Підключіть датчик до комп’ютера чи Полібоксу кабелем USB.

Рисунок 1 - Схема електрода рН. 1 - роз'єм BNC для підключення
до датчика, 2 - з'єднувальний кабель, 3 - електрод; 4 -місце
установки захисного ковпачка при транспортуванні і
зберіганні, 5 – захисний ковпачок з кондиціонуючим
розчином.
Підготовка калібрувальних (буферних) розчинів
Перед використанням рН-метра його слід калібрувати не рідше
одного разу в тиждень, якщо він використовується регулярно.
Якщо
64

він

використовується

не

часто,

його

необхідно

відкалібрувати до початку вимірювання pH. Для калібрування
бажано використовувати буферні розчини з рівнями pH нижче і
вище ймовірного рівня вимірюваного розчину.
Для калібрувальних розчинів слід використовувати тільки
демінералізовану (дистильовану) воду.
Для калібрування pH-метра вам будуть потрібні:
Чиста демінералізована вода, дві ємності 300мл або більше, сухі
реагенти для підготовки буферних розчинів, скляний мірний
циліндр, ложка для перемішування. В ємність висипте сухі
реагенти і через воронку акуратно налийте дистильовану або
деіонізованну воду з температурою близько 25⁰С об’ємом 250
мл і розмішайте до зникнення осадку.

Буферний розчин

готовий. Процедуру повторіть для іншого розчину, попередньо
сполоснувши ложку для розмішування в дистильованій воді
Величина pH для

каліброваного

розчину залежить від

температури. Ця залежність вказана в таблиці на звороті пакета
з

реагентом.

використанням

Для

точного

калібрування електродів

буферних розчинів

з

необхідно вимірювати

температуру, при якій використовується розчин. Після цього
прилад

повинен

бути

прокалібрований

за

відповідним

значенням pH.
Буферні розчини псуються при впливі на них повітря і світла.
Тому їх слід зберігати в герметичних непрозорих посудинах,
при кімнатній температурі, в захищеному від світла місці.
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Калібрування та вимірювання
 Запустіть вимірювання на 10-20 хвилин;
 Помістіть підготовлений електрод в розчин з меншим
значенням pH;
 Зачекайте,

поки

результати

вимірювання

перестануть

зміщуватися та натисніть кнопку <K1>. Введіть значення pH,
яке вказано на упаковці з сухим реагентом відповідно до
температури розчину;
 Промийте електрод дистильованою водою та помістіть в
розчин з більшим значенням pH;
 Зачекайте,

поки

результати

вимірювання

перестануть

зміщуватися та натисніть кнопку <K2>. Введіть значення pH,
яке вказано на упаковці з сухим реагентом відповідно до
температури розчину;
 Прилад прокалібрований та готовий до вимірювання;
 Промийте електрод дистильованою водою та помістіть в
вимірюваний розчин;
 Зачекайте,

поки

результати

вимірювання

перестануть

зміщуватися та зареєструйте значення pH розчину;
 Калібрувальні коефіцієнти зберігаються в енергонезалежній
пам’яті, тому можуть бути використані для наступного
вимірювання.
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 Електрод не повинен занадто довго знаходився в розчині.
Зразу після кожного вимірювання виймайте датчик та
прополіскуйте дистильованою (демінералізованою) водою.
 Калібруйте датчик при значеннях температури і тиску
максимально наближених до тих, при яких буде тестуватися
випробуваний розчин.
Догляд та зберігання
Не допускайте потрапляння рідини на корпус та всередину
приладу!
Електроди рН-метрів схильні до старіння. Це лише питання часу.
Зазвичай термін служби електрода становить від 1 року до 4
років. На тривалість терміну служби впливають безліч чинників і
далі описуються умови, за яких час експлуатації електрода буде
максимальним.
Ніколи не зберігайте електрод

pH в дистильованій або

деіонізованій воді;
Завжди зберігайте рН-метр в розчині для зберігання рН, це
розчин 3 моль/л KCl;
Ніколи не зберігайте електрод pH сухим;
Бажано не зберігати датчик pH протягом тривалого часу в
калібрувальному буфері pH - краще всього використовувати
розчин для зберігання pH;
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Щоб очистити датчик pH, промийте його в дистильованій або
деіонізованій воді. Струсіть зайву воду або промокніть і
поверніть рН-метр в розчин для зберігання;
Не протирайте датчик pH тканиною будь-якого типу; статичний
заряд може дати неправильні показання, або датчик може бути
пошкоджений;
Не торкайтеся до датчика pH пальцями. Жири забруднюють
датчик pH, дають неправильні показання і можуть скоротити
термін служби датчика.
Доведіть

всі

розчини

як

можна

ближче

до

кімнатної

температури. Екстремальні температури скорочують термін
служби електрода;
Звертайте увагу на те, скільки часу потрібно, щоб ваш рН-метр
наблизився до значення рН, обережно помішуючи, перш ніж він
стабілізується (зазвичай близько 1 хвилини). Брудні датчики pH,
або якщо датчики наближаються до кінця терміну служби, не
стабілізуються так швидко. Якщо час більше показання або не
стабілізуються, очистіть датчик з допомогою розчину для
очищення датчиків pH, зберігайте датчик протягом ночі в
розчині для зберігання і проведіть повторне калібрування.
Зверніться до посібника користувача для отримання докладної
інформації;
Пам'ятайте, що рН-метр - це чутливий науковий інструмент, і з
ним завжди слід поводитися обережно.
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МІКРОФОННИЙ ДАТЧИК
Мікрофонний датчик призначений для дослідження звукових
коливань.
Принцип дії
Датчик складається з мікрофона та схеми обробки сигналу.
Мікрофон реагує на слабкі зміни тиску повітря, які створюються
звуковими коливаннями та перетворює їх на електричний
сигнал. Схема обробки сигналу підсилює його та проводить
фільтрацію частот та відображає графічно зміну тиску що в свою
чергу відповідає коливанню звукових хвиль.
Технічні характеристики
Частота вимірювання

20000 Гц

Роздільна здатність

12 біт

Діапазон частот

31.5 – 8000 Гц

Робочий діапазон температур

0 – 80 °С

Струм живлення від USB

0.15 А

Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Мікрофонний датчик не потребує калібровки користувачем.
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Під’єднайте датчик до комп’ютера чи Полібоксу за
допомогою USB-кабелю



Встановіть бажану частоту вибірок



Запустіть вимірювання

Догляд та зберігання
Не допускайте потрапляння рідини на корпус та всередину
приладу!

ДАТЧИК РІВНЯ ЗВУКОВОГО ТИСКУ
Датчик рівня звукового тиску призначений для вимірювання
рівня

шуму

в

(дБ)

в

діапазоні

35-110

дБ.

Може

використовуватись для вимірювання навколишнього шуму та
акустичних характеристик приміщень.
Принцип дії
Датчик складається з мікрофона та схеми обробки сигналу.
Мікрофон реагує на слабкі зміни тиску повітря, які створюються
звуковими коливаннями та перетворює їх на електричний
сигнал. Схема обробки сигналу підсилює його та проводить
фільтрацію частот та вимірювання рівня звукового тиску в
певному діапазоні частот.
Технічні характеристики
Діапазон вимірювання
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35-110 дБ

Помилка вимірювання

±3дБ

Частота вимірювання

1,2,5,10 Гц

Діапазон частот

31.5 – 8000 Гц

Робочий діапазон температур

0 – 80 °С

Струм живлення від USB

0.15 А

Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик

рівня

звукового

тиску

не

потребує

калібровки

користувачем.


Під’єднайте датчик до комп’ютера чи Полібоксу за
допомогою USB-кабелю



Встановіть бажану частоту вибірок



Запустіть вимірювання

Догляд та зберігання
Не допускайте потрапляння рідини на корпус та всередину
приладу!

ДАТЧИК СИЛИ
Датчик сили може використовуватись для вимірювання як сили
тягнення (розтягування) так і сили штовхання (стиснення).
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Датчик має виносній модуль який можна закріпити на
штативі. Датчик має два діапазони: -5 – 5кг та -50 – 50Н.
Принцип дії
Тензо-датчик складається з S-подібної рамки виготовленої зі
спеціального

матеріалу

тензорезистивними

з

наклеєними

датчиками.

Під

дією

на
ваги

неї
балка

піддається пружній деформації та деформує тензорезистори.
Часто таких тензорезисторів 2 або 4 і вони розміщені на
частинах які піддаються інверсним деформаціям(якщо один
стискаємо

то

детектування

інший
являє

повинен
собою

розтягуватися).

резистивний

міст

Схема
сигнал

розбалансування якого пропорційний деформації балки.
Якщо сила, що діє на балку, перевищує максимально
допустиму то це приводить до незворотного пошкодження
балки.
Комплектація


Датчик сили



Зовнішній S-подібний тензо-датчик.

Технічні характеристики
Діапазон вимірювання

-5 – 5 кг / -50 – 50 Н

Помилка вимірювання

±2дБ

Частота вимірювання

1,2,5,10,20,50,100 Гц
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Роздільна здатність

12 біт

Робочий діапазон температур

0 – 80 °С

Струм живлення від USB

0.3 А

Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик сили не потребує калібровки користувачем.


Під’єднайте датчик до комп’ютера чи Полібоксу за
допомогою USB-кабелю



Запустіть експеримент та за необхідності натисненням
кнопки >0< встановіть нульові покази(компенсація тари).



Проведіть експеримент.

Догляд та зберігання
Не допускайте потрапляння рідини на корпус та всередину
приладу! Не допускайте зберігання при якому на чутливий
елемент може відбуватись механічний вплив(стиснення, гнуття,
розтягнення) – це може пошкодити чутливий елемент або
вивести його з ладу. Не допускайте падіння.
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ДАТЧИК-ЛІЧИЛЬНИК КРАПЕЛЬ
Датчик лічильник крапель використовуються для підрахунку
крапель, разом з датчиками pH і температури можна визначити
еквівалентну точку титрування, для кондуктометричного або
потенціометричного

титрування

за

допомогою

датчика

електропровідності.
Принцип дії
Інфрачервоний випромінювач формує вузький промінь, який
направлений на фотоприймач та може перериватися будь-яким
об’єктом, що рухається між стійками воріт, в даному випадку –
крапля. Схема датчика перетворює сигнал з фотоприймача в
логічний сигнал та відображає на графіку кількість крапель.
Також за допомогою кнопки >0< можна встановити лічильник
крапель в нульову позицію:
Комплектація


Датчик фотоворіт



Тримач для дозатора



Фотоворота.

Технічні характеристики
Апертура фотодатчика

1,5 мм

Час готовності після подачі живлення

5с

Робочий діапазон температур

10..60 °С
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Робочий діапазон вологості

0..80 %

Струм живлення (від USB)

0.4 А

Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик лічильник крапель не потребує попередньої калібровки
та

готовий

до

використання

практично

відразу

після

підключення.


Закріпіть лічильник крапель для створення експерименту



Під’єднайте фотоворота до датчика лічильник крапель



Під’єднайте

датчик

за

допомогою

USB-шнура

до

комп’ютера чи Полібоксу.


Запустіть програмне забезпечення Поліном (чи відкрийте
сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).



Датчик лічильник крапель повинен з’явитися в списку
вибору доступних датчиків.



Запустіть вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик та на фотоворота!
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ДАТЧИК ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ
Датчик СО2 являє собою прилад, призначений для моніторингу
навколишнього повітря і визначення концентрації в ньому
двоокису вуглецю.
Датчик може бути використано для вимірювання рівнів
газоподібної̈ вуглекислоти в різних системах, включаючи:
камеру, в якій знаходяться малі живі істоти або пророщене
насіння, тераріум рослин, що знаходяться під впливом циклів
респірації та фотосинтезу, клас (аудиторія), замкнений простір, в
якому міститься NaOH або KOH у якості нейтралізаторів СО2 ,
xімічну реакцію між HCL та NaРCO3 та інше.
Принцип дії
Принцип роботи даного сенсорного пристрою заснований на
зміні інтенсивності інфрачервоного випромінювання до і після
поглинання вуглекислого газу в діапазоні 1-15 мкм.

За

допомогою СО2-метра вимірюється кількість світла, що пройшло
через світлофільтр і поглиненого вуглекислотою.
Після

порівняння

з

показниками

потоку

світлового

випромінювання, що пройшов повз оптичного пристрою, прилад
визначає різницю і видає показник концентрації вуглекислого
газу.
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Комплектація


Модуль обробки для датчика вуглекислого газу.



Датчик вуглекислого газу.

Технічні характеристики
Робочий діапазон

350 – 10000 ч./млн.

Дискретизація

1 Гц

Час готовності після подачі живлення

10 с

Робочий діапазон температур

-10 – +40 °С

Робочий діапазон вологості

0 – 80 %

Струм живлення (від USB)

0,3 А

Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик СО2 не потребує додаткового калібрування та готовий до
використання практично відразу після підключення.


Під’єднайте датчик СО2 за допомогою USB-шнура до
комп’ютера чи Полібоксу



Помістіть чутливий елемент в вимірюване середовище



Запустіть

програмне

забезпечення

Полином

(чи

відкрийте сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу)
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Датчик СО2 повинен з’явитися в списку вибору доступних
датчиків



Запустіть експеримент та підождіть стабільних показників

Догляд
Проявляйте обережність в відношенні до чутливого елемента.
Завжди беріть датчик за корпус, а не трубку з чутливим
елементом.
Не допускайте потрапляння води на датчик!

ДАТЧИК КИСНЮ ГАЗОПОДІБНОГО
Датчик газоподібного кисню можна використовувати для
моніторингу рівнів газоподібного кисню в різних біологічних та
хімічних

експериментах.

Цей

датчик

призначений

для

вимірювання концентрацій газоподібної, а не водневої форми
кисню.
Принцип дії
В датчику використовується електрохімічний принцип дії, при
якому концентрація О2 визначається шляхом вимірювання
струму на основі електрохімічного принципу, який використовує
процес електрохімічного окислення на робочому електроді
всередині електролітичної комірки. Струм, що виникає при
електрохімічної реакції, пропорційний його концентрації з
дотриманням закону Фарадея.
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Технічні характеристики
Робочий діапазон

0 – 25 % об.

Дискретизація

1 Гц

Час відгуку на зміну концентрації

15 сек

Стабільність (за місяць)

<2%

Точність

2%

Робочий діапазон температур

+10 – +30 °С

Робочий діапазон вологості

0 – 80 %

Діапазон температур при зберіганні

-20 – +50 °С

Діапазон вологості при зберіганні

0 – 99 %

Струм живлення (від USB)

0,2 А

Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик О2 не потребує додаткового калібрування та готовий до
використання практично відразу після підключення.


Під’єднайте датчик О2 за допомогою USB-шнура до
комп’ютера чи Полібоксу



Помістіть чутливий елемент в вимірюване середовище



Запустіть

програмне

забезпечення

Полином

(чи

відкрийте сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу)
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Датчик О2 повинен з’явитися в списку вибору доступних
датчиків



Запустіть експеримент та підождіть стабільних показників

Догляд
Проявляйте обережність в відношенні до чутливого елемента.
Завжди беріть датчик за корпус, а не трубку з чутливим
елементом.
Не допускайте потрапляння води на датчик та чутливий
елемент!
Електроди слід зберігати в холоді в чистому, сухому і
герметичному контейнері.

ДАТЧИК ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ
Датчик ЧСС вимірює частоту серцебиття. Для вимірювання ЧСС
використовується кліпса яка відстежує рівень яскравості світла
яке проходить через судини пальця, яка міняється в залежності
від кількості крові у суднах. Застосування цього датчика
дозволяє учням досліджувати серцеві ритми різних людей,
дослідження впливу фізичного навантаження на ЧСС та інше.
Принцип дії
Дія

датчику

пов’язана

з

відслідковуванням

зміни

інфрачервоного випромінювання яке проходить через судини.
Серце скорочуючись виштовхує кров в судини, наповненість
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яких а отже й інтенсивність світла яке проходить крізь них,
змінюється. Ці зміни детектуються чутливим елементом та
реєструються схемою обробки яка відає все готовій результат
вимірювання.
Технічні характеристики
Робочий діапазон

0 - 250 од.

Дискретизація

1 Гц

Час готовності після подачі живлення

5с

Робочий діапазон температур

-10 – +40 °С

Робочий діапазон вологості

0 – 80 %

Струм живлення (від USB)

0,2 А

Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик ЧСС не потребує додаткового калібрування та готовий до
використання практично відразу після підключення.


Надіньте кліпсу на палець.



Під’єднайте датчик ЧСС за допомогою USB-шнура до
комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть

програмне

забезпечення

Полином

(чи

відкрийте сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).
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Датчик ЧСС повинен з’явитися в списку вибору доступних
датчиків.



Запустіть експеримент. Якщо покази нестабільні то
оберіть інший палець або змістіть кліпсу та повторіть
експеримент.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!
Електроди слід зберігати в холоді в чистому, сухому і
герметичному контейнері.

ДАТЧИК ДИХАННЯ
Цей датчик призначений для вимірювання повітряного потоку та
об’єму повітря.
Принцип дії
В датчику дихання використовується метод вимірювання
перепаду тиску повітря при проходженні через трубки різного
січення.
Технічні характеристики
Робочий діапазон
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0 - 20 л/с, 0 – 100 л

Максимальна похибка

5%

Роздільна здатність

14 біт

Дискретизація

10, 20, 50, 100 Гц

Час готовності після подачі живлення

5с

Робочий діапазон температур

-10 – +40 °С

Робочий діапазон вологості

0 – 80 %

Струм живлення (від USB)

0,2 А

Режими роботи
Датчик дихання має два режими роботи: перший для
вимірювання потоку повітря, другий для вимірювання потоку та
об’єму повітря та можливість встановлення нульового значення
для об’єму.
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик дихання не потребує додаткової калібровки та готовий
до використання практично відразу після підключення.


Під’єднайте датчик артеріального тиску за допомогою
USB-шнура до комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть

програмне

забезпечення

Полином

(чи

відкрийте сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).
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Датчик дихання повинен з’явитися в списку вибору
доступних датчиків.



Виберіть діапазон та частоту дискретизації та запустіть
вимірювання.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!
Не використовуйте для вимірювання потоку рідин.

ДАТЧИК ЕКГ
Датчик

ЕКГ

(Електрокардіограма)

вимірює

форму

хвилі

серцевого електричного потенціалу (напруги, створюваної при
скороченні серця). Застосування цього датчика дозволяє учням
досліджувати електричні сигнали, вироблені їх власним серцем.
Він складається з пластикового корпусу і трьох зовнішніх
електродів у вигляді затискачу типу «крокодил» або кліпса. До
датчику також додаються срібні / хлорсрібні електродиприсоски, які можуть бути прикріплені до шкіри.
Принцип дії
Основну роботу по детектуванню серцевого ритму виконує
спеціалізована мікросхема яка виділяє потрібний сигнал та
передає до схеми оцифровки яка передає сигнал на ПК. Схема
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датчика

ізолює

користувача

від

можливого

ураження

електричним током. Основне застосування датчика ЕКГ реєстрація та запис електричної діяльності серця. Типові
експерименти

включають

спостереження

за

електрокардіограмою людини, порівняльний графік ЕКГ в стані
спокою і після фізичного навантаження, а також вивчення ЕКГ в
різних положеннях тіла.
Комплектація


Датчик ЕКГ.



Електроди



Електроди-присоски.

Технічні характеристики
Робочий діапазон

0 - 4096 од.

Роздільна здатність

12 біт

Дискретизація

10, 20, 50, 100, 200 Гц

Час готовності після подачі живлення

5с

Робочий діапазон температур

-10 – +40 °С

Робочий діапазон вологості

0 – 80 %

Струм живлення (від USB)

0,2 А
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Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!

Датчик ЕКГ не потребує додаткового калібрування та готовий до
використання практично відразу після підключення.


Під’єднайте електроди-присоски в області позначені
кольоровими точками або на відповідні кінцівки якомога
ближче до тіла.



Під’єднайте датчик ЕКГ за допомогою USB-шнура до
комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть

програмне

забезпечення

Полином

(чи

відкрийте сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).


Датчик ЕКГ повинен з’явитися в списку вибору доступних
датчиків.
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Під’єднайте датчик до електродів-присосок та почекайте
декілька секунд.



Запустіть

експеримент.

Для

гарного

відображення

людина не повинна рухатися. Любі рухи призводять до появи
додаткового

електричного

потенціалу

який

заважає

детектуванню основного серцевого ритму.
Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!
Електроди слід зберігати в холоді в чистому, сухому і
герметичному контейнері.

ДАТЧИК АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
Цей датчик об’єднаний разом з датчиком тиску, має штуцер
який підходить для підключення до манжети.
Принцип дії
В датчику тиску використовується п'єзоелектричний датчик,
принцип роботи якого показаний на схематичному малюнку:
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П'єзоелектричні кристали створюють різницю потенціалів (тобто
напруга індукується по поверхні), коли вони піддаються будьякому механічному тиску. П'єзоелектричні датчики тиску мають
кристал, встановлений на діелектричній основі, щоб не було
витоку струму. До кристалу прикріплений шток, під’єднаний до
діафрагми.

Щоразу, коли діафрагма вигинається під тиском,

вона через вал тисне на кристал або розтягує його, при цьому
виробляється напруга, яка потім підсилюється та вимірюється
аналого-цифровим перетворювачем.
Комплектація


Датчик тиску.



Манжет з грушою та механізмом спуску повітря.

Технічні характеристики
Робочий діапазон

0 - 300 мм.рт.ст.

Максимальна похибка

5%
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Роздільна здатність

14 біт

Дискретизація

10, 20, 50, 100, 200 Гц

Час готовності після подачі живлення

5с

Робочий діапазон температур

-10 – +40 °С

Робочий діапазон вологості

0 – 80 %

Струм живлення (від USB)

0,2 А

Режими роботи
Датчик тиску має два режими роботи: перший для вимірювання
абсолютного тиску, другий для вимірювання артеріального тиску
який має більш чутливу шкалу та можливість встановлення
нульового значення.
Порядок роботи
Перед початком роботи повністю та уважно прочитайте
інструкцію!
Датчик

артеріального

тиску

не

потребує

додаткового

калібрування та готовий до використання практично відразу
після підключення.


Під’єднайте датчик артеріального тиску за допомогою
USB-шнура до комп’ютера чи Полібоксу.



Запустіть

програмне

забезпечення

Полином

(чи

відкрийте сторінку Polynom/ в браузері в випадку Полібоксу).
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Датчик артеріального тиску повинен з’явитися в списку
вибору доступних датчиків.



Виберіть другий діапазон та частоту дискретизації та
запустіть вимірювання.



Якщо покази не нульові (без тиску в системі) то обнуліть
їх натисненням кнопки >0<.

Догляд
При ретельному використанні датчик не потребує особливого
догляду.
Не допускайте потрапляння води на датчик!
Експлуатаційні характеристики датчика тиску та надійність
гарантовані тільки при використанні сухого повітря в якості
середовища тиску. Середовище, відмінне сухого повітря, може
негативно

впливати

надійність датчика.

90

на

характеристики

та

довготривалу

