
Instrukcja Amperomierz 
gdx-cur

Opis

Uprość eksperyment za pomocą sondy prądowej Go Direct. Łączy się bezprzewodowo przez 

Bluetooth® lub przewodowo przez USB z urządzeniem wyświetlającym pomiar. Połączenie 

bezprzewodowe eliminuje dodatkowe kable, które mogą przeszkadzać w lekcji.

 Zmierz małe prądy, takie jak te wytwarzane przez magnes spadający przez cewkę.
 Używaj w połączeniu z sondą napięcia, aby badać prawo Ohma lub szeregowe i 

równoległe obwody. Zbadaj też obwody RC i RLC.

Co jest zawarte w zestawie:

 Amperomierz 

Kabel Micro USB



Pierwsze kroki

Zobacz następujący link dla informacji o połączeniu specyficznych dla platformy:

www.vernier.com/start/gdx-cur

Połączenie Bluetooth Połączenie USB

1. Zainstaluj analizę graficzną 4 na 

komputerze, Chromebooku ™ lub 

urządzeniu mobilnym. Informacje na 

temat dostępności oprogramowania 

można znaleźć na stronie 

www.vernier.com/ga4.

2. Ładuj czujnik przez co najmniej 2 

godziny przed pierwszym użyciem.

3. Włącz czujnik, 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 

czujnika 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.

1. Zainstaluj Analizę graficzną 4 na 

swoim komputerze lub 

Chromebooku. Jeśli używasz LabQuest 

2, upewnij się, że aplikacja LabQuest 

jest aktualna. Informacje na temat 

dostępności oprogramowania można 

znaleźć na stronie 

www.vernier.com/ga4 lub na stronie 

www.vernier.com/downloads, aby 

zaktualizować aplikację LabQuest.

2. Podłącz czujnik do portu USB.

3. Uruchom analizę graficzną 4 lub 

włącz LabQuest 2. Jesteś teraz gotowy 

do zbierania danych.



7. Kliknij lub dotknij Gotowe, aby 

przejść do trybu zbierania danych.

Ładowanie czujnika

Podłącz przewód zasilania prądem stałym do dołączonego kabla ładującego USB i dowolnego

urządzenia USB przez dwie godziny.

Możesz także naładować do ośmiu sond prądowych Go Direct za pomocą naszej stacji 

ładowania Go Direct, sprzedawanej osobno (kod zamówienia: GDX-CRG). Dioda LED na 

każdym amperomierzu   wskazuje stan naładowania.

Ładowanie Pomarańczowa dioda LED obok ikony akumulatora świeci się 

podczas ładowania czujnika.

W pełni 

naładowany

Zielona dioda obok ikony akumulatora świeci się, gdy czujnik jest w 

pełni naładowany.

Zasilanie czujnika

Włączanie czujnika Naciśnij raz przycisk. Czerwony wskaźnik LED miga, gdy 

urządzenie jest włączone.

Przełączanie czujnika

w tryb uśpienia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad trzy sekundy, aby 

przejść w tryb uśpienia. Czerwony wskaźnik LED przestaje migać

podczas snu.

Podłączanie czujnika

Zobacz poniższy link, aby uzyskać aktualne informacje o połączeniu:

www.vernier.com/start/gdx-cur



Łączenie przez Bluetooth

Gotowy do 

podłączenia

Czerwona dioda LED obok ikony Bluetooth miga, gdy czujnik jest 

obudzony i gotowy do podłączenia.

Połączony Zielona dioda LED obok ikony Bluetooth miga, gdy czujnik jest 

podłączony przez Bluetooth.

Łączenie przez USB

Podłączone i 

ładowanie

Pomarańczowa dioda LED obok ikony baterii świeci ciągłym 

światłem, gdy czujnik jest podłączony do analizy graficznej przez 

USB i ładuje urządzenie. LED obok ikony Bluetooth jest wyłączony.

Podłączony, w 

pełni naładowany

Zielona dioda LED obok ikony baterii świeci światłem ciągłym, gdy 

czujnik jest 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 stałym światłem

podczas ładowania czujnika. Zielona dioda obok ikony Bluetooth 

miga.

Identyfikacja czujnika

Gdy podłączone są dwa lub więcej czujników, czujniki można zidentyfikować, dotykając lub 

klikając Identyfikuj w informacjach o czujniku.

Korzystanie z produktu

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

niniejszej instrukcji.

Go Direct Current został zaprojektowany do połączenia szeregowego z obwodem. Prąd 

będzie wskazywany jako dodatni, jeśli prąd płynie w kierunku strzałki na pudle (od 

czerwonego do czarnego).



Go Direct Current ma dwa zakresy. Zakres ± 1 A (± 1000 mA) jest odpowiedni dla 

większości eksperymentów z obwodami i prawdopodobnie będzie to zakres, którego 

najczęściej używasz. Zakres ± 0,1 A (± 100 mA) jest przydatny w eksperymentach, w których

oczekuje się bardzo małych prądów elektrycznych, takich jak prądy indukowane 

elektromagnetycznie. Przełączaj się między zakresami za pomocą przełącznika na podstawie 

czujnika. 

Uwaga: Ustawienie zakresu nie jest pokazane w programie GA4.Jeśli prądy większe niż 100 

mA zostaną zmierzone w mniejszym zakresie, dane będą miały płaską linię nieco powyżej 

100 mA.

Kalibracja czujnika

Nie powinieneś wykonywać nowej kalibracji podczas używania Go Direct Current w 

klasie.Zapamiętana kalibracja jest ustawiona dla czujnika przed jego wysłaniem.

Możesz jednak rozważyć "zerowanie" czujnika przed rozpoczęciem eksperymentu.Odbywa 

się to poprzez zwarcie przewodów czujnika, a następnie wybranie opcji Zero w 

oprogramowaniu do gromadzenia danych. Ta opcja dostosowuje przesunięcie kalibracji, ale 

nie reguluje wzmocnienia kalibracji.

Dane techniczne

Zakres prądu sondy ± 1 A i ± 0,1 A

Maksymalne napięcie na dowolnym 

wejściu

± 10 V

Maksymalny prąd nie niszczący 1,5 A i 0,5 A

Impedancja wejściowa (między 

wejściami)

0,1 Ω (zakres ± 1 A) i 1 Ω (zakres ± 0,1 A)

Impedancja wejściowa (do masy) 10 MΩ



Liniowość 0,01%

rozdzielczość 0,031 mA (zakres ± 1 A) i 0,003 mA (zakres ± 

0,1 A)

Bateria 300 mA Li-Poly

Żywotność baterii (pojedyncze pełne 

naładowanie)

~ 24 godziny

Żywotność baterii (długoterminowa) ~ 500 pełnych cykli ładowania (kilka lat w 

zależności od zastosowania)

Opieka i utrzymanie

Informacje o akumulatorze

Go Direct Current 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-300).

Przechowywanie i konserwacja

Aby przechowywać Go Direct Current przez dłuższy czas, przełącz 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

Go Direct Current 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

Go Direct Current zawiera element pomiarowy i wzmacniacz sygnału. Element pomiarowy to

rezystor 0,1 Ω (lub 1 Ω, dla mniejszego zakresu) podłączony między czerwonymi i czarnymi 

odprowadzeniami. Gdy prąd przepływa przez rezystor, mierzona jest niewielka różnica 

potencjału na tym rezystorze. Ta różnica potencjałów jest wprowadzana do wzmacniacza 

sygnałowego. Końcowym rezultatem jest to, że napięcie ze wzmacniacza, można zmierzyć za 

pomocą czujnika.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli Go Direct Current nie działa zgodnie z oczekiwaniami, podłącz czujnik do GA4 przez 

Bluetooth lub USB. Podłączaj prąd stały do prądu stałego szeregowo ze znanym 

oporem. Użyj sondy napięciowej lub woltomierza do pomiaru napięcia zasilania. Porównaj 

zmierzony prąd z prądem obliczonym z prawa Ohma.Uwaga: Do tego testu zalecamy baterię,

ponieważ niektóre zasilacze prądu stałego mogą nie dostarczać dość dobrego napięcia stałego.

Dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów i często zadawanych pytań 

można znaleźć na stronie www.vernier.com/til/4060

Informacje o naprawie

Jeśli obserwowałeś, jak postępowałeś zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania 

problemów i nadal masz problemy z bieżącym zasilaniem, 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

Kabel Micro USB CB-USB-MICRO

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

Go Direct 300 mAh Bateria zapasowa GDX-BAT-300

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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