
Instrukcja Wózek czujników 
gdx-cart-g

Dzięki wózkowi z czujnikiem ruchu Go Direct uczniowie mogą badać siłę, pozycję, prędkość 

i przyspieszenie bezpośrednio na urządzeniu obsługującym technologię Bluetooth - bez kabli i

dodatkowego wyposażenia. Każdy wózek ma wbudowane czujniki, aby uprościć konfigurację

eksperymentu i umożliwić prowadzenie badań na torze lub poza nim.

Go Direct Sensor Cart może być używany do demonstracji kinematyki i dynamiki, ale może 

być również wykorzystywany jako indywidualny czujnik. Zawieś masę i sprężynę z czujnika 

siły, aby zbadać prosty ruch harmoniczny lub przymocuj wózek do obrotnicy, aby zbadać 

przyspieszenie dośrodkowe.

Wózek zawiera w sobie:

 tarczę enkodera do mierzenia pozycji

 3-osiowy akcelerometr do pomiaru  przyspieszenia

 czujnik siły ± 50 N do pomiaru popychania i ciągnięcia

 Miejsce na odważniki do zmiany całkowitej masy

 Zderzak do badań kolizji



 Koła o niskim współczynniku tarcia zapewniają równomierny ruch

 Wymienne wkładki magnetyczne i wtykowe do zderzeń elastycznych i 

nieelastycznych

Koszyk czujników Go Direct może być używany w różnych eksperymentach:

Zmiana pozycji, prędkości i przyspieszenia, gdy wózek toczy się swobodnie w górę i w dół 

pochyłości.

Kolizje między dwoma wózkami, zachowanie pędu czy zmiany energii podczas różnych 

typów kolizji.

Zbadaj związek między siłą, masą i przyspieszeniem.

Zbadaj energie związane z prostym ruchem harmonicznym.

Zmierz zmianę pędu wózka i porównaj go z impulsem, który otrzymuje. Go Direct Sensor 

Cart łączy się bezpośrednio z urządzeniem mobilnym, Chromebookiem ™ lub komputerem 

za pomocą naszej bezpłatnej aplikacji Graphical Analysis ™ 4.

Wózek Go Direct Sensor jest dostępny w kolorze zielonym i żółtym, aby ułatwić dyskusje w 

klasie na temat kolizji. 

Nazwy kolumn danych mają oznaczenie Y lub G, dzięki czemu można odróżnić wózki od 

siebie w tabeli danych. Gdy używany jest tylko jeden wózek, zignoruj przyrostek.

Uwaga: produkty Vernier są przeznaczone do użytku edukacyjnego. Nasze produkty nie są 

zaprojektowane, ani nie są zalecane do jakichkolwiek procesów przemysłowych, medycznych

lub komercyjnych, takich jak wsparcie dla życia, diagnoza pacjentów, kontrola procesu 

produkcyjnego lub wszelkiego rodzaju testy przemysłowe.



Co jest w zestawie:

 Wózek czujników Go Direct ® 

 Hak

 Gumowy zderzak z płaskim dnem

 Kołek antypoślizgowy

 Puste karty (4)

 Kabel Micro USB

Pierwsze kroki:

Zobacz następujący link dla informacji o połączeniu specyficznych dla platformy:

www.vernier.com/start/gdx-cart

Połączenie Bluetooth

1. Zainstaluj analizę graficzną 4 na komputerze, urządzeniu mobilnym lub Chromebooku
™. Informacje na temat dostępności oprogramowania można znaleźć na stronie 
www.vernier.com/ga4.

2. Ładuj wózek przez co najmniej 8 godzin przed pierwszym użyciem.

3. Włącz swój wózek sensorowy, naciskając raz przycisk zasilania. Dioda LED 
Bluetooth ® zacznie migać na czerwono.

4. Uruchom analizę graficzną 4.

5. Kliknij lub dotknij Sensor Data Collection.

6. Kliknij lub dotknij swojego koszyka czujników GO Direct z listy odkrytych urządzeń 
bezprzewodowych. Identyfikator czujnika znajduje się w pobliżu kodu kreskowego na 
czujniku. Dioda LED Bluetooth zacznie migać na zielono, gdy zostanie poprawnie 
podłączona.

7. Aktywny kanał znajduje się na liście kanałów czujników podłączonych urządzeń. Aby
zmienić kanały, zaznacz pole wyboru obok kanałów czujników, które chcesz aktywować.

8. Kliknij lub dotknij Gotowe, aby przejść do trybu zbierania danych.

Ładowanie wózka czujnika



Podłącz wózek czujnika GO Direct do załączonego kabla Micro USB i dowolnego urządzenia

USB przez osiem godzin.

Możesz także naładować do ośmiu wózków Go Direct Sensor jednocześnie, za pomocą naszej

Go Charge Station, sprzedawanej osobno (kod zamówienia: GDX-CRG).

Ładowanie Pomarańczowa dioda LED obok ikony baterii świeci się podczas 

ładowania czujnika.

W pełni 

naładowany

Zielona dioda LED obok ikony akumulatora świeci się, gdy czujnik 

jest w pełni naładowany.

Zasilanie wózka

Włącz wózek Naciśnij raz przycisk. Czerwony wskaźnik LED obok ikony Bluetooth 

miga, gdy urządzenie jest włączone.

Przełącz wózek w

tryb uśpienia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad trzy sekundy, aby przejść 

w tryb uśpienia. Czerwony wskaźnik LED przestaje migać podczas 

snu.

Podłączanie wózka czujnika

Zobacz poniższy link, aby uzyskać aktualne informacje o połączeniu:

www.vernier.com/start/gdx-cart

Łączenie przez Bluetooth

Gotowy do 

podłączenia

Czerwona dioda LED obok ikony Bluetooth miga, gdy czujnik jest 

obudzony i gotowy do podłączenia.

Połączony Zielona dioda obok ikony Bluetooth miga, gdy czujnik jest 

podłączony przez Bluetooth.

Łączenie przez USB

Podłączone i Pomarańczowa dioda LED obok ikony baterii świeci ciągłym światłem,



ładowanie gdy czujnik jest podłączony do analizy graficznej przez USB i ładuje 

urządzenie. LED obok Bluetooth jest wyłączony.

Podłączony, w 

pełni 

naładowany

Zielona dioda LED obok ikony baterii świeci ciągłym światłem, gdy 

czujnik zostanie podłączony do analizy graficznej przez USB i 

całkowicie naładowany. LED obok ikony Bluetooth jest wyłączony.

Ładowanie przez

USB, 

połączone przez 

Bluetooth

Pomarańczowa dioda LED obok ikony baterii świeci ciągłym światłem,

gdy czujnik jest podłączony do ładowarki przez USB i ładuje 

urządzenie. Zielona dioda obok ikony Bluetooth miga, gdy czujnik jest 

podłączony przez Bluetooth.

Identyfikacja czujnika

Możesz sprawić, że dioda LED Bluetooth zacznie migać na czerwono i zielono, klikając opcję

Znajdź w informacjach o czujniku. Jest to przydatne do rozróżniania dwóch identycznych 

czujników.

Korzystanie z wózka czujnika

Podłącz czujnik postępując zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale "Wprowadzenie" 

niniejszej instrukcji.

Kanały

Go Direct Sensor Cart Cart ma pięć kanałów pomiarowych. Nazwy kanałów są

 Pozycja

 Siła

 Przyspieszenie osi X.

 Przyspieszenie osi Y.

 Przyspieszenie osi Z.

Pozycja

Domyślnym kanałem aktywnym po pierwszym podłączeniu koszyka jest pozycja. Program 

GA4 oblicza dane prędkości i przyspieszenia z informacji o pozycji. Odczyt pozycji zmienia 



się wraz z obrotem koła enkodera. Jeśli wózek zostanie podniesiony i przeniesiony w inne 

miejsce bez toczenia koła enkodera, odczyt pozycji nie ulegnie zmianie. Zachowanie jest 

podobne do myszy na komputerze.

Siła

Domyślny kanał aktywny po podłączeniu czujnika jest wymuszony. Kanał siły mierzy 

popycha i ciągnie wzdłuż głównej osi korpusu czujnika. Użyj haka do ciągnięcia i mocowania

zderzaka do pchania. Ciągnięcia są rejestrowane jako siły dodatnie, a popchnięcia są 

rejestrowane jako siły ujemne, chyba że odczyty czujnika są odwrócone w GA4.

Nie skręcaj ani nie wyjmuj sześciokątnej tulei czujnika siły. Usunięcie uszkodzi celkę 

pomiarową.

Przyśpieszenie

Istnieją trzy kanały przyspieszenia, mierzone pojedynczym układem, który znajduje się pod 3-

osiową ikoną na etykiecie. Ikona pokazuje dodatni kierunek dla każdej osi, przy czym 

kierunek przyspieszenia x jest równoległy do siły ciągnącej na czujniku siły i kierunek z 

prosto do góry przez etykietę. Każdy kierunek przyspieszenia można zmierzyć oddzielnie.

Jeśli zdecydujesz się aktywować wszystkie trzy kanały akceleracji naraz, możesz utworzyć 

kolumnę obliczeniową dla całkowitej wartości przyspieszenia.

Wózek z czujnikiem może być używany z lub bez toru. Korzystanie z wózka na stole lub 

podłodze umożliwia bardzo łatwe konfigurowanie eksperymentu, ale tor pozwala na 

przeprowadzanie bardziej ciekawych eksperymentów, w tym kolizji.

Wózek czujnikowy jest kompatybilny z wieloma typowymi torami dynamiki, w tym z szyną i 

ławką optyczną o długości 1,2 m.

Antypoślizgowy kołek

Wózek zawiera blokadę antypoślizgową. Kołek porusza się w środkowym rowku bieżni 

Vernier Track, umożliwiając swobodny ruch wózka. Jeśli chcesz użyć wózka na stole lub 

podłodze, wyjmij kołek, ciągnąc i przekręcając.

zderzak

Wózek zawiera sprężynowy zderzak kolizji. Aby użyć go, naciśnij jednocześnie przycisk 

poziomy nad nim i wciśnij tłok, aż się zablokuje. Aby zwolnić, naciśnij pinezkę z górnej 

części wózka. Siłę można regulować. Aby wyregulować siłę zwalniania tłoka, obróć tłok, gdy

jest on wyciągnięty. Nieskalibrowana skala widoczna jest na spodniej stronie wózka. Użyj tej 

skali, aby powrócić do poprzedniego ustawienia. Wózek tłoka jest zdolny do 



superelastycznych zderzeń. Aby włączyć ten tryb, użyj małego śrubokręta, aby odblokować 

ciemnoszarą plastikową zatyczkę poniżej głównego nurnika. Naciśnij wtyczkę za pomocą 

śrubokręta i obróć o jedną czwartą obrotu w lewo, aby odblokować. Wtyczka rozciąga się na 

około 2 mm. Zablokuj tłok, tak jak poprzednio, aby przygotować się do zderzenia 

superelastycznego. W kolizji wtyczka najpierw uderzy i wyzwoli zwolnienie tłoka.Aby 

wyłączyć superelastyczny tryb kolizji, użyj małego śrubokręta do wciśnięcia i przekręcenia 

wtyczki o jedną czwartą obrotu w prawo. Zablokuje się w odpowiedniej pozycji.

Dostępny jest zestaw akcesoriów (kod zamówienia GDX-CART-AK)

Zestaw jest zalecany dla bardziej zaawansowanych użytkowników. 

Kalibracja wózka czujnika

Pozycja 

Kanał pozycji nie musi być kalibrowany ani kalibrowany. Kanał pozycji można wyzerować. 

Jest to przydatne do ustalenia pozycji zerowej na torze. Nie zeruj wózka po zerowaniu, aby 

uniknąć zakłócenia zerowego. Czujnik położenia można również odwrócić. Jest to przydatne, 

gdy używa się dwóch wózków w trybie kolizji z czujnikami siły skierowanymi do siebie. Aby

umieścić oba wózki na tym samym układzie współrzędnych, odwróć kierunek położenia i 

czujniki siły na jednym wózku, a następnie zeruj pozycje wózka, gdy wózki będą w 

kontakcie.

Siła w N

Ten czujnik jest skalibrowany fabrycznie. Jeśli chcesz samodzielnie skalibrować czujnik siły, 

użyj kalibracji dwupunktowej: bez użycia siły i przyłożonej znanej siły. Najłatwiej jest po 

prostu zawiesić masę z haka. Zalecamy masę 1 kg. Podczas kalibracji nie należy przekraczać 

maksymalnej wartości 50 N.

Czujnik siły można wyzerować. Jest to przydatne po kalibracji, aby usunąć ciężar haka. 

Czujnik siły można również odwrócić, aby pchanie było dodatnie.

Przyspieszenie X, Y i Z wm / s 2

Ten czujnik jest skalibrowany fabrycznie.

Dane techniczne

Rozdzielczość pozycji 0,25 mm, wyświetlając z dokładnością do 1 mm



Masa nominalna 275 g bez akcesoriów

Port akcesoriów Dostępne do przyszłej rozbudowy

czas reakcji 1 ms

Zakres siły ± 50 N

Zakres przyspieszenia ± 160 m / s 2

Specyfikacja USB USB 2.0 pełna prędkość

Specyfikacja bezprzewodowa Bluetooth v4.2

Maksymalny zasięg bezprzewodowy 30 m (bez przeszkód)

Wymiary  Długość: 16,6 cm, bez akcesoriów 

przymocowanych do czujnika siły

 Szerokość: 9,6 cm

 Wysokość: 4,7 cm

Bateria 650 mAh Li-Poly do ponownego ładowania

Żywotność baterii (pojedyncze pełne 

naładowanie)

~ 10 godzin ciągłego zbierania danych

Żywotność baterii (długoterminowa) ~ 300 pełnych cykli ładowania (kilka lat w 

zależności od zastosowania)

Bezpieczeństwo



Koła są obciążone sprężyną, dzięki czemu będą się cofać, gdy zostanie zastosowana 

nadmierna siła.

Utrzymanie:

Informacje o akumulatorze

Koszyk czujnika GO Direct zawiera niewielką baterię litowo-jonową. System zaprojektowano

tak, aby zużywał bardzo mało energii i nie obciążał baterii. Chociaż bateria jest objęta 

gwarancją na jeden rok, oczekiwana żywotność baterii powinna wynosić kilka lat. Baterie 

zapasowe są dostępne w wersji Vernier (kod zamówienia: GDX-BAT-650).

Przechowywanie i konserwacja

Aby przechowywać wózek czujnika GO Direct przez dłuższy czas, należy przełączyć 

urządzenie w tryb uśpienia, przytrzymując przycisk przez co najmniej trzy sekundy.Czerwona

dioda przestanie migać, aby pokazać, że urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Po kilku 

miesiącach bateria rozładuje się, ale nie zostanie uszkodzona. Po takim przechowywaniu ładuj

urządzenie przez kilka godzin, a urządzenie będzie gotowe do pracy.

Wystawienie akumulatora na działanie temperatur powyżej 35 ° C (95 ° F) skróci jego 

żywotność. Jeśli to możliwe, przechowuj urządzenie w miejscu, które nie jest narażone na 

skrajne temperatury.

Wodoodporność

Wózek czujnika GO Direct nie jest wodoodporny i nigdy nie powinien być zanurzony w 

wodzie.

Jeśli do urządzenia dostanie się woda, natychmiast wyłącz urządzenie (naciśnij i przytrzymaj 

przycisk zasilania przez ponad trzy sekundy). Odłącz czujnik i kabel ładujący i wyjmij 

baterię. Przed ponownym użyciem urządzenia pozwól mu dokładnie wyschnąć. Nie próbuj 

suszyć za pomocą zewnętrznego źródła ciepła.

Jak działa czujnik

Pozycja

Kanał pozycyjny wykorzystuje system enkoderów optycznych. Gdy koło pomiarowe obraca 

się, położenie dołączonej tarczy z radialnymi oznaczeniami jest wykrywane przez parę 



czujników optycznych. Od liczenia zdarzeń i ich kolejności można obliczyć kąt obrotu i 

kierunek obrotu. Kąt jest zamieniany na zmianę położenia za pomocą średnicy tarczy 

pomiarowej. Pozycja, gdy wózek jest po raz pierwszy podłączony do oprogramowania, jest 

zatem używana jako zero. Kanał pozycji można wyzerować w oprogramowaniu zgodnie z 

potrzebami.

Prędkość i przyspieszenie są obliczane w oprogramowaniu z danych pozycji i czasu.

Siła

Kanał siły wykorzystuje technologię tensometryczną do mierzenia siły w oparciu o zginanie 

belki.

Akcelerometr

Akcelerometr jest urządzeniem mikroelektromechanicznym (urządzenie MEMS) składającym

się z wspornika i masy testowej. W miarę przyspieszania masy wspornik wygina się, 

generując sygnał proporcjonalny do przyspieszenia. Trzy ortogonalne osie zapewniają trzy 

kanały informacji o przyspieszeniu.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów i często zadawane pytania, odwiedź 

stronę www.vernier.com/til/4131

Informacje o naprawie

Jeśli postępowałeś zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów i nadal masz problemy 

z koszykiem czujników Go Direct , skontaktuj się z pomocą techniczną Vernier pod adresem 

vernier@vernier.pl. Specjaliści ds. Pomocy technicznej będą współpracować z Tobą w celu 

ustalenia, czy urządzenie musi zostać wysłane do naprawy. 

Akcesoria / zamienniki

Pozycja Kod zamówienia

Zestaw akcesoriów do wózka GDX-CART-AK

Tor  z wózkami GO Direct DTS-GDX



Pozycja Kod zamówienia

Tor z wózkami z czujnikami GO Direct wersja 

długa

DTS-GDX-LONG

Bateria zamienna GDX-BAT-650

Kabel Micro USB CB-USB-MICRO

Kabel USB-C na Micro USB CB-USB-C-MICRO

Gwarancja

Vernier gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania 

przez okres pięciu lat od daty wysyłki do klienta. Niniejsza gwarancja nie obejmuje 

uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym użyciem lub niewłaściwym 

użytkowaniem. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie instytucji edukacyjnych.

Sprzedaż

Pozbywając się tego produktu elektronicznego, nie traktuj go jak odpadki komunalne. Jego 

utylizacja podlega przepisom różniącym się w zależności od kraju i regionu. Produkt ten 

należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i

elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać 

potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Recykling 

materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje 

na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim lub usługą 

utylizacji.

Nie nakłuwaj ani nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła lub płomienia.

 Przedstawiony symbol oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać do standardowego 

pojemnika na odpady.
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