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Alustamine
Otsige õpetusi, mis aitavad teil SPARKvue tavapäraste ülesannetega alustada.
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Koguge, visualiseerige ja analüüsige andmeid

Siit saate teada, kuidas andurit seadistada, andmeid koguda ja analüüsida ning katset salvestada.

Selles õpetuses kasutame tassi vee temperatuuri mõõtmiseks juhtmevaba temperatuuriandurit. Kui teil pole 
juhtmevaba temperatuuriandurit, saate siiski järgida selle õpetuse juhiseid, et koguda andmeid teise traadita 
anduriga.

1. samm: ühendage andur

Ühendage andur SPARKvue'ga ja valige andmete kuvamiseks mall.

1. On Tervitusekraan, klõpsake Anduri andmed .

2. Lülitage andur sisse, vajutades toitenuppu, kuni tuled süttivad.
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3. On Anduri andmete konfiguratsioon ekraanil klõpsake anduril, mis vastab andurile prinditud Bluetoothi   ID-
le.

Näpunäide:

SPARKvue loetleb andurid läheduse järjekorras, nii et teie andur on tõenäoliselt ülaosas.

4. All Mallid , klõpsa Graafik .

Märge:

Mitme mõõtmise andurite puhul saate ka valida, millist mõõtmist soovite kuvada, märkides anduri 
kõrval oleva kasti. Sel juhul on meil ainult üks vaikimisi valitud mõõtmine.

2. samm: koguge andmeid

Salvestage andmete hulk ja vaadake tulemusi Graafik kuva.
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1. On Katse ekraan, klõpsake Alusta
2. Asetage anduri sond veetassi.

andmete salvestamise alustamiseks.

3. Kui andur on saavutanud tasakaalu, klõpsake nuppu Peatus andmete salvestamise lõpetamiseks.

4. Reguleerige graafiku vaateala telgi lohistades. Samuti saate klõpsata tööriistal Skaala sobitamiseks 
graafikut automaatselt skaleerida.

juurde

3. samm: lisage märge

Graafikule konteksti lisamiseks lisage andmepunktile märge.
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1. Märkuse lisamiseks klõpsake andmepunktil. Ilmub valik tööriistu.

2. Klõpsake märkuste tööriista
3. Valige Sisestage märkus kasti, seejärel kasutage märkme tippimiseks klaviatuuri.

4. Klõpsake Okei kui valmis. Märkus ilmub graafikule.

et lisada sellele punktile märkus.

Näpunäide:

Annotatsiooni ümber paigutamine, lohistades tekstikasti.

4. samm: leidke andmete koordinaadid

Määrake andmepunkti koordinaadid ja graafiku kahe punkti vaheline erinevus.
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1. Klõpsake analüüsimiseks andmepunkti.

2. Klõpsake koordinaatide tööriista . Ilmub koordinaatidega kast.

3. Klõpsake koordinaatide kasti ja seejärel delta tööriista
4. Lohistage teine   koordinaatide kast uude kohta, et määrata kahe punkti erinevus. Ilmuvad kastid, mis 

näitavad erinevust y-s ja erinevuses x.

. Ilmub teine   koordinaatide kast.

5. samm: koguge teine   käik

Salvestage teine   andmekatse ja võrrelge seda esimese käitusega.
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1. Klõpsake Alusta

2. Eemaldage temperatuurianduri sond veest ja asetage see lauale.
teise andmekäigu salvestamise alustamiseks. Esimene andmekäivitus on peidetud.

3. Mõne minuti pärast klõpsake nuppu Peatus

4. Valige graafiku legendist Jookse 1 kasti

andmete salvestamise lõpetamiseks.

et esimene jooks nähtavaks teha.

6. samm: sobitage andmed reale

Kalde ja y-lõikepunkti leidmiseks lisage andmete valikule lineaarne sobivus.
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1. Lülitage kursori tööriist valikurežiimi
2. Analüüsitava graafiku osa valimiseks lohistage kursorit üle graafiku.

.

3. Valige lineaarse sobitamise tööriista 

lõikepunkt ja veaväärtused.

et sobitada valikusse rida. Ilmub joon kastiga, mis näitab kallet, y-

Näpunäide:

Lineaarse sobivuse projektsiooni nägemiseks lohistage telgi.

7. samm: muutke ajatelje ühikuid

Andmete lugemise hõlbustamiseks muutke aja mõõtühikuid sekunditest minutiteks.
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1. Klõpsake tööriistariba sahtlit
2. Klõpsake Aeg (s) x-teljel.
3. Aastal X-telje mõõtmine paneel, klõpsake s seejärel valige min nimekirjast.

tööriistariba ahendamiseks.

8. samm: salvestage andmed

Salvestage oma katsefail, et seda teistega jagada.

1. Klõpsake nuppu Peamenüü

2. Looge failile nimi ja salvestage see oma seadmesse.
seejärel valige Salvesta kui .

Näpunäide:

Mobiilseadmetes saatke fail otse meiliga, puudutades jagamistööriista seejärel puudutage Jaga SPARKlab .

Faili hilisemaks avamiseks klõpsake nuppu Avage Salvestatud katse peal Tervitusekraan.

Järgmised sammud

Nüüd, kui olete SPARKvue'is andmete kogumise põhitõed üle käinud, on siin mõned soovitused SPARKvue kohta lisateabe 
saamiseks.

• Tutvuge graafiku kuvamise tööriistad.
• Tutvuge Katseekraani tööriistad.
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• Ehitage a uus katseleht.
• Kasutage konkreetse teema leidmiseks selle lehe ülaosas olevat otsingufunktsiooni.

14 1 – Alustamine



Anduri andmete abil saate luua programmi

Õppige lihtsat programmi kodeerima ja anduri andmeid väljundite juhtimiseks kasutama.

Selles õpetuses koostame programmi, mis edastab sõnumi, kui valgusandur tuvastab pimeduse. Kuigi see õpetus on 
kirjutatud spetsiaalselt valgusanduri jaoks, saate koodis mõningaid väiksemaid muudatusi tehes kasutada 
alternatiivseid andureid.

1. samm: seadistage andur

1. Ühendage andur SPARKvue'ga, kasutades nuppu Anduri andmed tee.
2. Valige numbrite ja graafiku mall.

3. Klõpsake nuppu Kood koodi tööriista avamiseks.

2. samm: lisage tööalale plokk
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1. Valige Loogika kategooria tööriistakastis.
2. Lohistage an kui plokk tööriistakastist tööruumi.

3. samm: muutke plokki

1. Klõpsake hammasratast

2. Lohistage muidu blokeerige ja ühendage see kui blokk.
blokis.

3. Klõpsake hammasratast selle sulgemiseks.

4. samm: ühendage teine   plokk

1. Valige Loogika kategooria.
2. Lohistage võrdsus blokeerige ja ühendage see kui blokk.
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5. samm: looge tingimus, kasutades anduri andmeid

1. Valige Riistvara kategooria. Lohistageväärtus blokeerige ja sisestage see võrdsus ploki esimene tühik.
2. Valige Matemaatika kategooria. Lohistage anumber blokeerige ja sisestage see võrdsus ploki viimane tühik.
3. Klõpsake ikooni sees number blokeerige ja sisestage number
4. Klõpsake nuppu võrdne allkirja ja seejärel valige vähem kui märk

1 .
= < .

6. samm: looge väljund

1. Valige Koodi väljund kategooria ja seejärel klõpsake Loo tekstiväljund .
2. Sisestage aknasse seejärel klõpsake Okei . See loob a tekstiväljund blokk.
3. Lohistage tekstiväljund blokeerige ja ühendage teha kui plokis.
4. Klõpsake ikooni sees tekst blokeeri ja sisesta .
5. Lohistage teine tekstiväljund blokki ja ühendage see muuga if-plokis.

sõnum

On pime

Näpunäide:

Teise võimalusena paremklõpsake esimest tekstiväljund blokeeri ja vali Duplikaat .

6. Klõpsake ikooni sees tekst blokeeri ja sisesta See on hele .

7. samm: looge silmus

1. Valige Silmused kategooria. Lohistagekorrake samal ajal blokeerige ja asetage see üle kui plokk nii, et see ümbritseks seda.
2. Valige Loogika kategooria. Lohistagetõsi blokeerige ja ühendage see korrake samal ajal blokk.
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3. Valige Silmused kategooria. Lohistageahelast välja murda plokk ja ühendage see põhjaga teha 
avalduses kui blokk.

4. Klõpsake koodil nuppu kooditööriistast väljumiseks.

8. samm: käivitage programm

1. Kuval numbrid klõpsake nuppu Heledus mõõtmine.
2. Valige Kasutaja sisestatud vahekaart ja seejärel valige sõnum .

3. Klõpsake Alusta

4. Katke andur, et näha sõnumi muutumist. See peatab ka programmi.
.

Näpunäide:

Võite ka klõpsata Peatus programmi käsitsi peatamiseks.

Järgmised sammud

Nüüd, kui olete loonud oma esimese programmi, on siin mõned täiendavad teemad, mida saate uurida, et kodeerimine järgmise sammu 
juurde viia.

• Tutvuge kooditööriista funktsioonidega, vaadates Kooditööriista ülevaade.
• Lugege lisateavet selle õppetüki plokkide kasutamise kohta või tutvuge mõne uue plokiga Plokklik 

tööriistakast.
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• Kui teil on //code.Node või //control.Node, importige failis pakutavad programmid PASCO koodiraamatukogu.
• Laadige alla an Plokilaienduse eksperiment PASCO Eksperimentide raamatukogust.
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Looge kohandatud katseleht

Andmete kuvamiseks ja riistvara juhtimiseks looge kohandatud katse paigutus.

Selles õpetuses loome katselehe nullist. Valime lehe paigutuse, kuvad, mida soovime andmete visualiseerimiseks 
kasutada, ja mõõdud, mida tahame kuvada.

1. samm: looge uus leht

Alustame uue katselehe loomisega. Seda saab teha tervituskuval või katsekuval.

• Kui olete peal Tervitusekraan, klõpsake Looge uus eksperiment .

• Kui olete peal Katse ekraan, klõpsake nuppu Uus leht .

2. samm: valige paigutus
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1. Saate lisada oma lehele kohandatud tausta, kuid see pole vajalik. Soovi korral klõpsake lehele taustapildi 
lisamiseks nuppu Lisa taust.

2. Valige ekraani paremas servas paigutus, mis sisaldab ühte või mitut kuvaelementi. Kerige, et näha täiendavaid 
paigutusvalikuid.

Märge:

Mõned kuvarid nõuavad minimaalset suurust. VaataKuva tüübid rohkem informatsiooni.

3. samm: ühendage andurid

Enne kuvarite valimist peate ühendama kõik andurid, mida soovite katses kasutada. Juhtmevaba anduri ühendamiseks 
järgige alltoodud samme. Kui teil on PASPORT või Science Workshop andur, vaadakeÜhendage andur SPARKvue'ga 
lehel.

1. Lülitage andur sisse.

2. Klõpsake

3. Valige andur, mis vastab selle seadme ID-le.
4. Klõpsake Valmis .

avada Juhtmeta seadmed aken.

4. samm: valige kuvad ja mõõdud

1. Valige katselehe iga ala jaoks kuva. Kui soovite kuvaelemendi tühjaks jätta, klõpsake nuppu ×.

2. Iga kuva jaoks klõpsake nuppu Valige Mõõtmine , seejärel valige menüüst mõõt, mida soovite kuvada.

Näpunäide:

Kui tegite katselehe loomisel vea (nt valisite vale paigutuse), klõpsake nuppu Uus

Lehekülg uue lehe avamiseks. Vana lehe saate kustutada, klõpsatesKustuta leht .
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5. samm: koguge andmeid

Pärast kuvarite seadistamist olete valmis andmeid koguma. KlõpsakeAlusta andmete kogumise alustamiseks.

Rohkem informatsiooni...

• Vaata Katse ekraan lehel kuvatavate tööriistade kasutamise kohta teabe saamiseks.
• Vaata Andmete kuvamine ja analüüsimine et saada teavet selle kohta, kuidas andmeid igal kuval analüüsida.
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Kiirviide
Sirvige kiirjuhendeid, et saada ülevaade SPARKvue enimkasutatud funktsioonidest.
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Tervitusekraan

Katse kiireks alustamiseks valige tervituskuval tee.

1 Peamenüü

Alusta või liitu a Jagatud seanss, seadke eelistused ja kontrollige värskendusi.

Käsitsi sisestamine

Sisestage andurivabad andmed tabelisse ja kuvage graafikuna.

Anduri andmed

Ühendage andurid ja valige tavalistes paigutustes kuvamiseks mõõtmised.

Kauglogimine

2

3

4

Koguge andmeid arvuti või mobiilseadme asemel otse traadita andurisse. Laadige 
analüüsimiseks alla kauglogitud andmed SPARKvue'i.

5 Avage PASCO eksperiment

Koguge andmeid, kasutades SPARKvue katsefaile, mille on koostanud PASCO õppekavameeskond.

Looge uus eksperiment

Andmete kuvamiseks ja riistvara juhtimiseks looge kohandatud katse paigutus.

Avage Salvestatud katse

Juurdepääs arvutiseadmesse varem salvestatud failidele.

6

7
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Katse ekraan

Kasutage andmete kogumiseks, kuvamiseks ja analüüsimiseks katsekuva.

1 Peamenüü

• Alustage uut katset : Tagasi lehele Tervitusekraan.
• Eksperimendid : Avage PASCO eksperiment.
• Avatud : Avage varem salvestatud katse.
• Salvesta või Salvesta kui : Salvestage praegune fail oma arvutiseadmesse.
• Ekspordi andmed : Ekspordi andmed CSV-failina.

• Eelistused : Kõigil katselehtedel uute käitamiste jaoks automaatse peitmise sisse- ja väljalülitamine.

• Jagatud seanss : Alusta või liitu a Jagatud seanss.

2 Uus leht

Looge uus katse lehekülg parajasti ekraanil kuvatava lehe järel.

3 Kustuta leht

Kustutage praegu kuvatav leht.
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4 Lehekülje nimi ja number

Klõpsake praeguse lehe nime muutmiseks või kuvamiseks mõne muu lehe valimiseks. Lehekülgede 
vahel liikumiseks klõpsake nooltel.

5 Juhtmeta seadmed

Ühendage juhtmevaba andur ja seadistada kaugandmete logimine.

6 Ajakiri

Looge ja redigeerige hetktõmmise ajakirja. Printige või eksportige ajakiri pärast muudatuste tegemist.

7 Ajakirja hetktõmmis

Tehke praegusest ekraanist hetktõmmis ja lisage see ajakirjale.

Katse leht8

Katseandmete kuvamine ja analüüsimine mitmel viisil, näiteks graafiku või tabelina. Juhtige erinevat 
riistvara, näiteks signaaligeneraatoreid ja Smart Carti tarvikuid.

9 Reaalajas andmeriba

Vaadake katselehel praegu valitud mõõtmiste reaalajas mõõtmisnäitu. Klõpsake nulli, muutke märki,
kalibreeridaja konfigureerige mõõtmisomadused.

10 Proovivõtu valikud

Kuvab praeguse diskreetimissageduse või diskreetimisrežiimi. Klõpsake järgmise konfigureerimiseks:

• Proovivõturežiim (Perioodiline või Käsiraamat)

• Proovivõtu sagedus

• Peatusseisund

11 Andmete salvestamise juhtnupud

• Klõpsake selleks 

Alusta kogumise aeg.

• Kui kasutate Kooditööriist ilma ühendatud anduriteta Alusta nupp muutub

või Peatus andmete kogumine. Kell näitab kulunud andmeid

Käivitage . Klõpsake programmi käivitamiseks kooditööriistas.

12 Nullmõõtmised

Klõpsake kõigi ühendatud andurite mõõtmiste nullimiseks.

Märge:

Mitte kõik andurid ei toeta nullimise mõõtmist.

Näpunäide:

Kasutage reaalajas andmeriba, et nullida mõõtmised eraldi.
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13 Kood

Klõpsake, et avada Kooditööriist programmide loomiseks Blockly abil.

14 Katsetööriistad

• Käitumiste haldamine: Kustuta või ümber nimetada jooks.

• Piltide haldamine: kustutage ja nimetage ümber kaamerakuvariga tehtud pilte.
• Arvutatud andmed: Loo arvutused andmete teisendamiseks.
• Andmete atribuudid: Muutke numbrivormingut (nt kümnendkohtade arv), muutke 

vaikeühikuid ja rakendage kõikidele käitamistele ühte värvi.

15 Riistvara seadistamine

Seadistage andurid ja nende mõõtmised:

• Andurid: lülitage sisse või välja, nullige ja muutke märki.
• Mõõtmine: Kalibreerige mõõtmine ja pääsete juurde andmete atribuutidele.

16 Reaalajas andmeriba nähtavus

Klõpsake reaalajas andmeriba kuvamiseks või peitmiseks.
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Kooditööriist

Kooditööriista liides koosneb tööruumist programmi loomiseks, kasutades Blockly Toolboxi plokke.

Kooditööriistale juurdepääsuks klõpsake nuppu põhjas Katse ekraan.

1 Koodi täitmise lüliti

Lülitage sisse, et keelata andmete kogumise ajal koodil programmi käitamine. See võib olla kasulik, 
kui soovite katsetada anduri mõõtmisi ilma, et kood andmete kogumist katkestaks.

2 Blockly Toolbox

Klõpsake kategooriat, et lisada tööruumi plokk koostada programm.

Lua koodi vaataja3

Klõpsake vahekaarti Lua, et vaadata, kuid mitte muuta, kuidas programm tekstipõhises koodis välja näeb, et aidata 
silumist.

4 //control.Node üleslaadimise tööriistad

Laadige kood üles sõlme //control.Node et see saaks töötada arvutist sõltumatult. See tööriistariba 
kuvatakse, kui a//control.Node on ühendatud.
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5 Kooditööriistad

• Impordi kood saidilt PASCO koodiraamatukogu. See ikoon kuvatakse, kui a//kood.Sõlm või //
control.Node on ühendatud.

•

•

•

Tööruumi tööriistad

Import kood .pcbx-failist.

Ekspordi kogu kood .pcbx-failina, et importida teistesse SPARKvue või Capstone'i failidesse.

Kustutage kogu tööruumi kood.

6

•

•

•

Keskenduge kood tööalale.

Suumige tööala sisse.

Suumige tööruumist välja.

• Kustutage plokid, lohistades need prügikasti. Varem kustutatud plokkide 
toomiseks klõpsake prügikasti.
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7 Blokeerimistööriistad

Paremklõpsake plokki, et avada plokitööriistade menüü. Kui kasutate mobiilseadet, toksake ja hoidke 
plokki. Menüüs kuvatav oleneb plokist. Järgmised tööriistad on enamiku plokkide jaoks ühised.

• Duplikaat

See loob ploki koopia.

• Lisa kommentaar

See lisab kommentaariikooni
blokk, et aidata teistel mõista, mida teie kood teeb.

ploki juurde. Märkme lisamiseks klõpsake ikoonil

• Välised ja sisemised sisendid

See suvand kuvatakse plokkide puhul, millel on rohkem kui üks sisend. Valimine 
Välised sisendidkuvab sisendplokid vertikaalse loendina väljaspool plokki. 
ValimineTekstisisesed sisendidkuvab sisestusplokid horisontaalse loendi sees.

• Ahenda ja laienda plokk

See ahendab kogu ploki sees oleva koodi üheks reale. See võib olla kasulik tööruumi 
segaduse eemaldamiseks, et muuta kood hõlpsamini loetavaks. Valige Laienda 
plokkkoodi uuesti kuvamiseks.

• Blokeeri keelamine

See keelab ploki ja ploki sees oleva koodi. See võib olla kasulik programmi 
silumisel.

• Kustuta blokk

See kustutab ploki ja kogu ploki sees oleva koodi.

8 Tööruum

Programmi loomiseks lohistage plokid tööriistakastist tööalale.
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Kuva tüübid

Kasutage ekraani andmete visualiseerimiseks, riistvara juhtimiseks ja sisu lisamiseks.

Visualiseeri andmeid

Tüüp Ikoon Rakendus Eelvaade Minimaalne suurus

Kuva andmed XY joondiagrammil, mis näitab 
ühte või mitut mõõtmist ajas või muud 
mõõtmist.

Liin
Graafik

Kuvage viimati salvestatud andmenäidised 
numbritena, ühe andmekäituse statistika või 
Blockly programmi tekstiväljundina.

Numbrid

Andmete kuvamine kahe või enama veeru abil ja 
andmestatistika kuvamine.

Tabel

Näidake analoogekraanil viimati salvestatud 
andmeproovi või ühe käigu statistilist väärtust.Mõõdik

Baar
Graafik

Võrrelge käsitsi valimiga mõõtmisi 
kategooriate lõikes.

Märgistage anduri mõõtmised GPS-
andmetega ja kuvage mõõtmiskohad kaardil.Kaart
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Tüüp Ikoon Rakendus Eelvaade Minimaalne suurus

Võrrelge visuaalselt sarnaste mõõtmiste 
viimaste salvestatud andmete väärtusi.

Baarimõõtur

Vaadake andmeid, mis ajas kiiresti võnkuvad 
(nt elektrisignaalid ja helilained).

Ulatus

Andmete kuvamine spektraalanalüüsi 
ekraanil, et mõõta intensiivsust sageduse 
funktsioonina.

FFT

Vaadake juhtmevaba ilmaanduri 
suunamõõtmisi, nagu tuule suund ja suund.Kompass

Jäädvustage ja analüüsige pilte veebikaamerast või 
digitaalsest mikroskoobist.

Kaamera

Juhtimisriistvara

Tüüp Ikoon Rakendus Eelvaade Minimaalne suurus

Signaal

Perekonnad

tor

Juhtige traadita AC/DC mooduli või 550 
universaalliidese väljundi lainekuju tüüpi, 
sagedust ja amplituudi.
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Tüüp Ikoon Rakendus Eelvaade Minimaalne suurus

Juhtige nutika käru külge kinnitatud nutika 
ventilaatori lisaseadme tõukejõudu ja suunda.

Nutikas ventilaator

Käivitage mürsk nutika ballistilise käru 
lisaseadmest, määrates asukoha või 
ajapõhise päästiku.

Ballistiline

Käru

Muutke nutika käru vektorekraanil kuvatavat 
mõõtmist ning konfigureerige mõõteulatus ja 
-märk.

Vektor
Ekraan

Nutikas

Mootor
Juhtkäruga ühendatud nutika käru mootori 
kiirust ja suunda saate juhtida.

Lisage sisu

Tüüp Ikoon Rakendus Eelvaade Minimaalne suurus

Meedia Sisestage olemasolev pilt.

Sisestage tekst katse märkuste või juhiste 
jaoks.

Tekstikast
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Tüüp Ikoon Rakendus Eelvaade Minimaalne suurus

Hinda
ment

Looge valikvastustega, rippmenüü või 
lühivastustega küsimusi.
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Andmete kuvamise tööriistad

Iga andmekuva sisaldab ühiseid tööriistu, mis aitavad andmeid analüüsida ja välimust muuta. Graafikukuvad (joondiagramm, 
tulpdiagramm, ulatus ja FFT) sisaldavad täiendavaid tööriistu, mis on spetsiaalselt graafikute jaoks kasulikud.

1 Käivita valija

Klõpsake jooksu valimiseks, mida kuval kuvada.

Graafiku kuvamiseks klõpsake kuvamiseks märkeruutu
jooksu aktiivseks muutmiseks vali jooksu värv. Aktiivne jooks on tähistatud punase kastiga.

või peita jooks. Jooksu analüüsimisel kõigepealt

2 Mõõtmise valija

Mõõtu või selle ühikute muutmiseks klõpsake ekraanil mis tahes mõõtu. Mõõtmiste valikupaanil 
valige kuvatav mõõt või valige ühikute muutmiseks ühik. Kui soovite kuvada kasutaja sisestatud või 
arvutatud andmeid, valigeKasutaja sisestatud vahekaart paani ülaosas.

3 Tööriistariba sahtel

Klõpsake ekraani tööriistariba kuvamiseks või peitmiseks. Iga kuva sisaldab selle kuva jaoks spetsiifilisi 
analüüsitööriistu. Valige sahtlist tööriist, et see ekraanil aktiveerida.
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4 Kontekstisisesed tööriistad

Graafikukuvad sisaldavad hõlpsaks juurdepääsuks graafikuala analüüsitööriistu. Need on samad 
tööriistad, mis leiate tööriistaribal. Kuvatavad tööriistad sõltuvad sellest, kas valite ühe andmepunkti või 
lohistate üle andmevahemiku.

• Üks andmepunkt

Valige üks andmepunkt ja seejärel kas koordinaadid

või annotatsioonitööriist. Pärast tööriista valimist saate valida teistsugused andmed

, kalle ,

punkti, klõpsates vasakpoolset 

tööriista.

ja õige nooled. Klõpsake eemaldamiseks

• Andmevahemik

Lohistage üle andmete vahemiku ja seejärel valige statistika

sobiv tööriist. Klõpsake tööriista eemaldamiseks.

, lineaarne sobivus , või kõver

5 Telgede skaala

Telje skaala muutmiseks lohistage üle telje. Telje skaleerimise vältimiseks klõpsake lukku
. Krundi teisaldamiseks saate ka joonise ala lohistada.

36 2 – Kiirviide



Kuidas ma?

Üksikasjalike juhiste abil saate kiireid vastuseid konkreetsetele küsimustele.
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Seadistage andmete kogumine

Ühendage andur, sisestage andmed käsitsi ja avage katse.

Anduri andmete seadistamine ja kuvamine

Ühendage andurid ja valige tavalistes paigutustes kuvamiseks mõõtmised.

1. Avage SPARKvue või klõpsake nuppu

2. Klõpsake Anduri andmed :

seejärel valige Alustage uut katset .

3. Ühendage juhtmevaba andur:

a. Lülitage andur sisse.
b. Valige andur, mis vastab selle seadme ID-le.

Märge:

PASPORT ja Science Workshop andurid vtÜhendage andur SPARKvue'ga.
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4. Valige kuvada kuni kolm mõõtu.

Näpunäide:

• Lülitage lüliti asendisse keelatud et lülitada välja andurid, mida te oma katses ei vaja.

• Kuvamiseks lülitage nool sisse või peita anduri mõõtmised.

5. Valige valitud mõõtmiste kuvamiseks mall või kiirkatse.

6. OnKatse ekraan, klõpsake Alusta andmete kogumise alustamiseks.

Vaata Andmete kuvamine ja analüüsimine et saada teavet selle kohta, kuidas andmeid igal kuval analüüsida.
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Andmete kauglogimine

Koguge andmeid arvuti või mobiilseadme asemel otse traadita andurisse.

Märge:

Kauglogimine on saadaval ainultPASCO juhtmevabad andurid.

Seadistage kauglogimine

1. Avage SPARKvue või klõpsake nuppu

2. Klõpsake Kauglogimine:
seejärel valige Alustage uut katset .

3. Lülitage andur sisse ja seejärel klõpsake anduril, mis vastab seadme ID-le.
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4. Konfigureerige iga anduri jaoks kauglogimine.

a. Valige loendist konfigureeritav andurAndur menüü.
b. Lülita sisseAndur lubatud juurde Väljas kui te ei soovi selle anduriga andmeid logida.
c. MäärakeProovi sagedus kasutades vasakut ja paremat noolt. Lülita sisseÜhine proovivõtusagedus juurde Väljas et määrata iga 

anduri jaoks erinevad proovivõtusagedused.

Näpunäide:

Konfiguratsiooniaken näitab aega, mille jooksul andur suudab salvestada andmeid, mis on väiksemad kui valimisagedus. 

Logimisaja pikendamiseks toimige järgmiselt.

• Vähendage proovivõtusagedust.

• Keela kasutamata andurid.
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5. Valikuline: lülitage sisse Anduri nupp Edasilükatud logimine juurde Peal andmete logimise alustamiseks, vajutades anduri 
toitenuppu.

6. Klõpsake Okei .

Andmete logimine algab kohe pärast klõpsamist Okei või vajutage anduri toitenuppu (kui valisite Anduri nupp 
Edasilükatud logimine ). Bluetoothi   olekutuli vilgub kollaselt ja roheliselt, kuni andmete logimine algab. Kui andur 
hakkab andmeid logima, vilgub Bluetoothi   olekutuli kollaselt.

KlõpsakeOkei ja sulgege SPARKvue. Andmete logimise peatamiseks lülitage andur välja või ühendage see andmete allalaadimiseks SPARKvue'iga.

Laadige alla kauglogitud andmed

Laadige andmete analüüsimiseks alla traadita anduriga kauglogitud andmed. Saate andmed alla laadida mitmesse 
seadmesse seni, kuni andmeid pärast allalaadimist sensorist ei kustutata.

1. Avage SPARKvue või klõpsake nuppu seejärel valige Alustage uut katset .

2. Klõpsake Kauglogimine
3. Lülitage andur sisse või vajutage toitenuppu, kui andur logib parasjagu.

.

Märge:

Andur ei ilmu sisseJuhtmeta seadmed kui Bluetoothi   olekutuli vilgub kollaselt. Anduri kuvamiseks 
vajutage toitenuppu.

Näpunäide:

Andmete kiiremaks allalaadimiseks ühendage andur USB-ga, kui see on saadaval.

4. Valige all olev andur Andmetega andurid .
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5. Aastal Logitud andmed aken, valige Andmete allalaadimine .
6. Valige andmete allalaadimise meetod.

• Mallid

Kasutage seda meetodit andmete uude faili allalaadimiseks.

a. AastalValige mallide mõõdud paneel, valige

kuvada kuni kolm mõõtu.
b. AastalMallid paneelil valige mall või kiirkäivituskatse, et kuvada valitud mõõtmised.

• Kiirkäivituskatsed

Kasutage seda meetodit andmete allalaadimiseks uude Quick Start Experimenti faili. 
Kiirkäivituskatsete nimed kuvatakse, kui need on ühendatud anduri jaoks saadaval.

Valige loendist kiirkäivituskatse, kui see on saadaval.

• Lisa olemasolevasse katsesse

Kasutage seda meetodit andmete allalaadimiseks olemasolevasse katsefaili.

a. Klõpsake nuppu Ava PASCO eksperiment või Ava salvestatud katse.
b. Valige avamiseks fail.

Märge:

Sõltuvalt logitud andmete hulgast võib andmete allalaadimiseks kuluda mõni minut.

Sisestage andmed käsitsi graafikule

Sisestage andurivabad andmed tabelisse ja kuvage graafikuna.

1. Avage SPARKvue või klõpsake nuppu

2. Klõpsake Käsitsi sisestamine :

seejärel valige Alustage uut katset .
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3. Sisestage tabeli 1. reale x ja y andmepunkt. Graafikule ilmub andmepunkt.

4. Korrake täiendavate andmepunktide jaoks.

Näpunäide:

Kasuta Tab klahvi klaviatuuril, et andmete sisestamisel kiiresti lahtrite vahel liikuda.

5. Kasutage graafik ja tabelitööriistad välimuse muutmiseks või andmete analüüsimiseks.

Avage PASCO katse fail

Koguge andmeid, kasutades SPARKvue katsefaile, mille on koostanud PASCO õppekavameeskond.
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1. Avage PASCO Experimentsi failibrauser:

• peal Tervitusekraan, valige Avage PASCO eksperiment .

• peal Katse ekraan, klõpsake seejärel valige Eksperimendid .

2. Valige katsefail ja seejärel klõpsake nuppu Okei .

• Oluline keemia

See kataloog sisaldab faile, mis on loodud Oluline keemia labori käsiraamat. Iga labori 
töölehti saate tasuta alla laadida saidiltPASCO eksperimendi raamatukogu.

• Oluline füüsika

See kataloog sisaldab faile, mis on loodud Oluline füüsika labori käsiraamat. Iga labori 
töölehti saate tasuta alla laadida saidiltPASCO eksperimendi raamatukogu.

• Quick Start Labs

See kataloog sisaldab faile, mis on konfigureeritud konkreetsete PASCO andurite jaoks, kuid 
pole tingimata seotud ühegi kirjaliku laboritegevusega. Ühendage andur, kasutadesAnduri 
andmed tee tervituskuvalt, et valida selle anduri jaoks loodud failid.

• SPARKlabs

Põhikataloogis olevad failid on täielikud laborid, mis sisaldavad andmete kogumise etappe 
ja analüüsiküsimusi. Nendel failidel puudub vastav prinditööleht.

3. Ühendage andur SPARKvue'ga.

4. Klõpsake Alusta andmete kogumise alustamiseks.

Vaata Katse ekraan lehelt, et saada lisateavet ekraanil olevate tööriistade kasutamise kohta.

Avage salvestatud katse

Juurdepääs arvutiseadmesse varem salvestatud failidele.

1. Avage oma arvutiseadme failiuurija:

• peal Tervitusekraan, valige Avage Salvestatud katse .

• peal Katse ekraan, klõpsake seejärel valige Avatud .

2. Kasutage faili leidmiseks ja avamiseks arvutiseadme failiuurijat.

3. Ühendage andur SPARKvue'ga.

4. Klõpsake nuppu Start

andmete kogumise alustamiseks.

Vaata Katse ekraan lehelt, et saada lisateavet ekraanil olevate tööriistade kasutamise kohta.
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Ühendage andur SPARKvue'ga

Ühendage PASCO Wirelessi, PASPORTi ja Science Workshopi andurid katseekraanilt SPARKvue'ga.

Näpunäide:

Kasuta Anduri andmed tee andurite ühendamiseks tervituskuvalt.

Juhtmevabad andurid

Ühendage traadita andurid SPARKvue'ga Bluetoothi   või USB kaudu:

• USB: ühendage andur USB-kaabli abil otse arvutiseadmega.
• Bluetooth:

1. Lülitage andur sisse.

2. Klõpsake

3. Valige andur, mis vastab selle seadme ID-le.
4. Klõpsake Valmis .

avada Juhtmeta seadmed aken.

PASSI Andurid

PASPORT-andurite ühendamiseks SPARKvue'ga on vaja ühilduvat USB- või Bluetooth-ühendust liides.

1. Lülitage liides sisse.
2. Ühendage liides oma arvutiseadmega USB või Bluetoothi   abil:

• USB: ühendage liides USB-kaabli abil otse arvutiseadmega.
• Bluetooth:

a. Siduge liides oma arvutiseadmega, kasutades seadme Bluetoothi   sätteid.

Märge:

Jätke see samm vahele, kui kasutate a AirLinki liides (PS-3200).

b. Klõpsake

c. Valige liides, mis vastab selle seadme ID-le.
d. KlõpsakeValmis .

avada Juhtmeta seadmed aken.

3. Ühendage andur liidese PASPORT-porti.

Näpunäide:

Klõpsake avama Riistvara seadistamine kinnitamaks, et andur on edukalt ühendatud.

Teaduse töökoja andurid

Science Workshopi andurite ühendamine SPARKvue'ga nõuab a 550 universaalne liides või a PASPORT liides ühendatud 
Digitaalne või Analoog adapter.
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Märge:

850 universaalne liides ja pärand Science Workshopi liidesed ei ühildu SPARKvue'ga.

1. Lülitage liides sisse.
2. Ühendage liides oma arvutiseadmega USB või Bluetoothi   abil:

• USB: ühendage liides USB-kaabli abil otse arvutiseadmega.
• Bluetooth:

a. Siduge liides oma arvutiseadmega, kasutades seadme Bluetoothi   sätteid.

Märge:

Jätke see samm vahele, kui kasutate a AirLinki liides (PS-3200).

b. Klõpsake

c. Valige liides, mis vastab selle seadme ID-le.
d. KlõpsakeValmis .

avada Juhtmeta seadmed aken.

3. Ühendage andur liidese Science Workshopi pordiga ja seejärel tehke järgmist.

• Analoogandurid

a. Klõpsake avama Riistvara seadistamine .

b. Klõpsake

c. AastalAnaloogadapteri määramine aknas valige ühendatud andur ja seejärel klõpsake Okei .
pordi jaoks, millega anduri ühendasite.

Näpunäide:

Analoogandurite puhul töötab enamiku rakenduste puhul vaikesäte 
Madal (1x).

d. SulgeRiistvara seadistamine .

• Digitaalsed andurid

a. Valige loendi laiendamiseks menüüelement.
b. Valige loendist seade või taimer.
c. Kui küsitakse, sisestage seadme või taimeri atribuudid.
d. KlõpsakeOkei .
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Andmete kuvamine ja analüüsimine

Kuvage andmeid mitmel viisil, näiteks joongraafikuna, tabelina või digitaalse arvestina. Siit saate teada, kuidas kasutada iga kuva ja selle tööriistu 

andmete analüüsimiseks.

Graafik

Kuva andmed XY joondiagrammil, mis näitab ühte või mitut mõõtmist ajas või mõnes muus mõõtmises. Muutke 
andmete kuvamisviisi ja analüüsige andmeid mitme tööriista abil.

Graafiku kuvamise ülevaade

Saate ülevaate graafiku kuva funktsioonidest, sealhulgas analüüsitööriistadest ja kuva muutmisest.

1

5
2

3

4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Telje lukk

Klõpsake lukustamiseks

Mõõtmise valija

Klõpsake kuvatava mõõte või ühikute muutmiseks.

või lukust lahti telje skaleerimine.

2

3 Telg

Iga telje eraldi mõõtmiseks klõpsake ja lohistage.
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4 Krundi piirkond

Joonise ala liigutamiseks klõpsake ja lohistage.

Legend5

Valige analüüsitav jooks, klõpsates legendis jooksmist. Paremklõpsake käitamissümbolit, et muuta käivitusvärvi 
ja muid andmekomplekti atribuute.

6 Tööriistade sahtel

Klõpsake graafiku tööriistade kuvamiseks või peitmiseks.

7 Skaala sobivaks

Muutke joondiagrammi skaalat, et suumida andmevahemikku või vaadata tervet andmesarja.

8 Kursori režiim

Klõpsake kursori funktsiooni vahetamiseks.

• Lülituge liikumisrežiimile krundi ala liigutamiseks kursori abil.

• Lülituge valikurežiimile andmeanalüüsi jaoks maatüki ala esiletõstmiseks.

9 Koordinaatide tööriist

Kasutage üksiku andmepunkti koordinaatide määramiseks. Kasutadelta tööriist kahe andmepunkti 
vahelise erinevuse määramiseks.

Mitme koordinaadi tööriist

Kasutage mitme jooksu või mõõtmise koordinaatide võrdlemiseks.

10 Kaldetööriist

Kaldetööriist annab kõvera puutuja sirge kalde ühes punktis.

11 Statistika

Kasutage statistikatööriista andmevahemiku minimaalse, maksimaalse, keskmise ja standardhälbe 
leidmiseks.

12 Lineaarne sobivus

Kasutage lineaarse sobitamise tööriista, et sobitada joon andmetega ning määrata trendijoone kalle ja y-
lõikepunkt.

Curve Fit Tool

Kasutage kõvera sobitamise tööriista, et sobitada kõver andmetega ja saada väärtusi trendijoone parameetrite kohta.

13 Märkuste tööriist

Kasutage annotatsioonitööriista, et märgistada andmepunkt graafikul lühikese märkusega.
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14 Lisage y-telg

Kuvage samal graafikualal mitu mõõtmist, lisades joongraafikule täiendavad y-teljed. 
Joondage teljed nii, et iga telje alguspunkt oleks sama.

Joonda Origins

Rohkem kui ühe y-telje kuvamisel valige iga telje lähtepunktide ja skaalade joondamiseks.

Lisage krundi ala

Täiendava mõõtmise kuvamine joongraafikus eraldi proovitüki alal, mis asub praeguse 
proovitüki ala all.

15 Ennustustööriist

Enne andmete kogumist joonistage tulemuste ennustus otse graafikule.

16 Omadused

Muutke andmepunktide, sümbolite ja andmepunkte ühendavate joonte nähtavust joongraafikus.

Lisage või eemaldage täiendav y-telg

Kuvage samal graafikualal mitu mõõtmist, lisades joongraafikule täiendavad y-teljed. Joondage teljed nii, et iga telje 
alguspunkt oleks sama.

Näpunäide:

Kui soovite lisada praeguse krundi ala alla veel ühe krundiala, vaadake Lisage krundi ala.
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Lisage telg

1. Lisage y-telg, kasutades ühte järgmistest meetoditest.

• Minema

• Klõpsake praeguse graafiku y-teljel ja seejärel klõpsake nuppu

2. Klõpsake uuel teljel Select Measurement (Vali mõõtmine), seejärel valige loendist mõõtmine.

seejärel klõpsake .

tipus.

Joondage teljed

1. Mine lehele

2. Valikuline: kui soovite, et iga telje jaoks oleks erinev skaala, klõpsake nuppu

seejärel valige . See joondab iga telje lähtekohad ja skaalad.
telje lukustamiseks siis skaleerida teist telge.

Eemaldage telg

Klõpsake telge, mille soovite eemaldada, ja seejärel klõpsake nuppu tipus.

Märge:

Graafiku algset telge Y1 pole võimalik eemaldada.

Joonise ala lisamine või eemaldamine joongraafikule

Täiendava mõõtmise kuvamine joongraafikus eraldi proovitüki alal, mis asub praeguse proovitüki ala all.

Näpunäide:

Kui soovite lisada samale graafikualale graafiku tegemiseks teise y-telje, vaadake Lisage y-telg.
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1. Lisage krundi ala, kasutades ühte järgmistest meetoditest.

• Minema

• Klõpsake graafikut ja seejärel nuppu

2. Uuel graafikualal klõpsake Select Measurement (Vali mõõtmine) ja valige loendist mõõtmine.

seejärel klõpsake .

paremas ülanurgas.

Joonise ala eemaldamiseks klõpsake eemaldataval joonisel ja seejärel klõpsake nuppu paremas ülanurgas.

Muutke joondiagrammi ulatust ja ulatust

Muutke joondiagrammi skaalat, et suumida andmevahemikku või vaadata tervet andmesarja.

Kõigi andmete kuvamiseks skaleerige automaatselt

Minema

Kui graafikul on näha mitu käitamist, siis graafik skaleerib, et kuvada kõik andmekäitused. Kui soovite skaleerida ühele jooksule,

peita muud andmejooksud seejärel klõpsake nuppu.

seejärel klõpsake .

Skaalake iga telg eraldi

Ühe telje mõõtkava muutmiseks klõpsake teljel ja lohistage seda:

• Sissesuumimiseks lohistage lähtepunktist eemale.

• Välja suumimiseks lohistage lähtekoha poole.
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Iga telje skaleerimiseks eraldi mitme y-teljega graafikute jaoks:

1. Klõpsake

2. Skaleerige teist telge, klõpsates ja lohistades telge.
ühe telje skaala lukustamiseks.

Muutke graafiku vahemikku, kuid mitte skaalat

Graafiku liigutamisega saate muuta graafikul kuvatavate andmete vahemikku ilma skaalat muutmata. Graafiku liigutamiseks toimige järgmiselt.

1. Mine lehele

2. Klõpsake ja lohistage graafik soovitud vahemikku.
seejärel lülitage kursori tööriist olekusse .

Suumige sisse mitmesuguseid andmeid

1. Mine lehele

2. Klõpsake ja lohistage üle ala, mida soovite sisse suumida.
seejärel lülitage kursori tööriist olekusse .

3. Klõpsake

4. Valikuline: eemaldage valiku esiletõstja, klõpsates sellel ja seejärel klõpsates

.

.

Joonegraafikul jooksude kuvamine või peitmine

Muutke üksikute andmekäibete nähtavust ilma andmeid kustutamata.

Märge:

See artikkel selgitab, kuidas peita andmed jooksevad ekraanilt. Tokustutada andmed jooksevad, vt Andmete kustutamine töötab.

Kasutage graafiku legendi, et valida, millised jooksud on nähtavad.
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Klõpsake

Klõpsake

et valida jooksud, mida soovite nähtavaks teha.

jooksude valiku tühistamiseks, mida soovite peita.

Peida andmepunktid ja ühendusliinid

Muutke andmepunktide, sümbolite ja andmepunkte ühendavate joonte nähtavust joongraafikus.

1. Graafiku tööriistaribal , klõpsake nuppu Atribuudid .

2. Ühendatud liinide sisse- või väljalülitamiseks lülitage sisse või välja lüliti Show Connected Lines.

3. Klõpsake menüüd Data Point Marker ja seejärel valige üks järgmistest.

• Peidetud:Ära näita andmepunkte.

• Punkt:Kuva andmepunktid punktidena kõigi käikude jaoks.

• Sümbolid:Kuva andmepunktid sümbolitena. Igal jooksul on ainulaadne sümbol.

Määrake graafiku punktide koordinaadid

Määrake ühe andmepunkti koordinaadid või võrrelge andmepunkti koordinaate mitmest mõõtmisest ja jooksust.

Ühe punkti koordinaadid

Kasutage koordinaatide tööriista, et määrata ühe andmepunkti koordinaadid.
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Joonis 1. Koordinaatide tööriista kasutamine joongraafikus.

1. Valige graafiku legendist jooks, mida soovite analüüsida. Punane ääris näitab valitud jooksu.

2. Klõpsake punkti, mida soovite analüüsida, ja seejärel klõpsake nuppu

3. Asetage tööriist mõnda teise andmepunkti, klõpsates ja lohistades tööriista või klõpsates

.

ja .

Tööriista ekraanilt eemaldamiseks klõpsake koordinaatide tööriista ja seejärel klõpsake nuppu .

Näpunäide:

Klõpsake juurde määrata kahe andmepunkti erinevus.

Võrrelge mitme punkti koordinaate

Mitme jooksu või mõõtmise koordinaatide võrdlemiseks kasutage mitme koordinaadi tööriista.
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Joonis 2. Mitme koordinaadi tööriista kasutamine joongraafikus.

1. Mine lehele

2. Asetage tööriist tööriista lohistades või klõpsates mõnda teise andmepunkti

seejärel klõpsake .

ja .

Leidke kahe andmepunkti erinevus

Graafiku kuval olev koordinaatide tööriist sisaldab deltatööriista kahe andmepunkti erinevuse määramiseks 
andmejooksus. Aktiveerige delta tööriist, et kuvada vertikaali,Δy , ja horisontaalne, Δx , koordinaadid.
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1. Valige graafiku legendist jooks, mida soovite analüüsida. Punane ääris näitab valitud jooksu.

2. Klõpsake punkti, mida soovite analüüsida, ja seejärel klõpsake nuppu

3. Klõpsake deltatööriista nähtavaks tegemiseks.

4. Asetage tööriist tööriista lohistades või klõpsates mõnda teise andmepunkti

.

ja .

Eemaldage tööriist, klõpsates tööriistal ja seejärel klõpsake nuppu .

Sobitage joon joondiagrammi andmetega

Kasutage lineaarse sobitamise tööriista, et sobitada joon andmetega ning määrata trendijoone kalle ja y-lõikepunkt.

Näpunäide:

Muud kõverad on saadaval kasutades kõvera sobitamise tööriist.
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1. Valige graafiku legendist jooks, mida soovite analüüsida. Punane ääris näitab valitud jooksu.

2. Mine lehele

3. Klõpsake ja lohistage üle andmete, mida soovite analüüsida.

seejärel lülitage kursori tööriist olekusse .

Näpunäide:

Saate oma valikut kohandada, klõpsates ja lohistades esiletõstekasti vasakus ülanurgas ja paremas alanurgas 
olevaid käepidemeid. Klõpsake esiletõstukasti liigutamiseks ja lohistage seda.

4. Klõpsake .

Andmete kohale ilmub rida koos teabekastiga. Teabekast sisaldab kalde väärtust,mja y-lõikamine, b , kõige paremini 
sobivast joonest. Siia kuuluvad ka määramiskoefitsient,r , ja ruutkeskmine viga, RMSE , et näidata, kui hästi joon 
andmetega sobib.

Kui soovite proovida oma andmetele teistsugust sobitamist, klõpsake teabekasti ja seejärel klõpsake nuppu .

Sobitage kõver joondiagrammi andmetega

Kasutage kõvera sobitamise tööriista, et sobitada kõver andmetega ja saada väärtusi trendijoone parameetrite kohta.

1. Valige graafiku legendist jooks, mida soovite analüüsida. Punane ääris näitab valitud jooksu.

2. Mine lehele seejärel lülitage kursori tööriist olekusse .
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3. Klõpsake ja lohistage üle andmete, mida soovite analüüsida.

Näpunäide:

Saate oma valikut kohandada, klõpsates ja lohistades esiletõstekasti vasakus ülanurgas ja paremas alanurgas 
olevaid käepidemeid. Klõpsake esiletõstukasti liigutamiseks ja lohistage seda.

4. Klõpsake

5. Valige loendist soovitud sobivus ja klõpsake siis nuppu OK.

.

Andmete kohale ilmub kõver koos teabekastiga. Teabekast sisaldab väärtusi trendijoone parameetrite kohta. Siia 
kuuluvad ka keskmine ruutviga,MSE, ja ruutkeskmine viga, RMSE . mis annavad teavet selle kohta, et kõver sobib hästi 
andmetega.

Kui soovite proovida oma andmetele teistsugust sobitamist, klõpsake teabekasti ja seejärel klõpsake nuppu .

Leidke joongraafikult andmevahemiku statistika

Kasutage statistikatööriista andmevahemiku minimaalse, maksimaalse, keskmise ja standardhälbe leidmiseks.

1. Valige graafiku legendist jooks, mida soovite analüüsida. Punane ääris näitab valitud jooksu.

2. Mine lehele

3. Klõpsake ja lohistage üle andmete, mida soovite analüüsida.

seejärel lülitage kursori tööriist olekusse .

Näpunäide:

Saate oma valikut kohandada, klõpsates ja lohistades esiletõstekasti vasakus ülanurgas ja paremas alanurgas 
olevaid käepidemeid. Klõpsake esiletõstukasti liigutamiseks ja lohistage seda.

4. Klõpsake

5. Valige üks või mitu statistikat, mida soovite kuvada, seejärel klõpsake nuppu OK.
.

Ilmub teabekast, mis sisaldab teie valitud statistikat. Kui soovite kuvada muud statistikat, klõpsake nuppu

teabekasti ja seejärel klõpsake nuppu.

Leidke kõvera alune ala

Kasutage kõveraaluse ala leidmiseks pindala tööriista.
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Joonis 3. Pindala tööriista kasutamine kõveraaluse pindala leidmiseks.

1. Valige graafiku legendist jooks, mida soovite analüüsida. Punane ääris näitab valitud jooksu.

2. Mine lehele

3. Klõpsake ja lohistage üle andmete, mida soovite analüüsida.

seejärel lülitage kursori tööriist olekusse .

Näpunäide:

Saate oma valikut kohandada, klõpsates ja lohistades esiletõstekasti vasakus ülanurgas ja paremas alanurgas 
olevaid käepidemeid. Klõpsake esiletõstukasti liigutamiseks ja lohistage seda.

4. Klõpsake

5. Valige Area, seejärel klõpsake nuppu OK.

.

Ilmub teabekast, mis sisaldab kõvera all olevat ala. Kui soovite kuvada muud statistikat, klõpsake nuppu

teabekasti ja seejärel klõpsake nuppu Statistika .
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Leidke kõvera puutuja kalle

Kaldetööriist annab kõvera puutuja sirge kalde ühes punktis.

Näpunäide:

Vaata Lineaarne sobivus andmevahemiku kalde leidmiseks.

1. Valige graafiku legendist jooks, mida soovite analüüsida. Punane ääris näitab valitud jooksu.

2. Klõpsake punkti, mida soovite analüüsida, ja seejärel klõpsake nuppu

3. Asetage tööriist mõnda teise andmepunkti, klõpsates ja lohistades tööriista või klõpsates

.

või .

Tööriista eemaldamiseks klõpsake tööriistal ja seejärel klõpsake nuppu .

Märgistage andmepunkt joongraafikul

Kasutage annotatsioonitööriista, et märgistada andmepunkt graafikul lühikese märkusega.

Joonis 4. Kaks punkti, mis on märgistatud joongraafikul.
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1. Valige graafiku legendist jooks, mida soovite analüüsida. Punane ääris näitab valitud jooksu.

2. Klõpsake punkti, kuhu soovite märkuse lisada. Saate tööriista teisaldada, lohistades tööriista või klõpsates või .

3. Klõpsake

4. Klõpsake väljal Sisesta märkus ja tippige oma märge.
märkuse lisamiseks.

Näpunäide:

Klõpsake nuppu Sümbolid

ja ülaindeksid.
või kreeka tähed erimärkide, sealhulgas alaindeksite sisestamiseks

5. Klõpsake nuppu OK.

Vajadusel klõpsake märkuse muutmiseks. Märkme eemaldamiseks klõpsake nuppu .

Joonistage ennustus joongraafikule

Enne andmete kogumist joonistage tulemuste ennustus otse graafikule.

1. Mine lehele

2. Ennustuse joonistamiseks klõpsake ja lohistage graafiku ala.
3. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Valmis.

seejärel valige .

Ennustuse graafikult eemaldamiseks klõpsake nuppu tööriista valiku tühistamiseks.

Numbrite ekraan

Kuvage viimati salvestatud andmenäidis numbritena, ühe andmekäituse statistikana või tekstiväljund Blockly 
programmist.
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Kuva ülevaade

➊

➋ ➌

1 Mõõtmise valija

Klõpsake kuvatava mõõte või ühikute muutmiseks.

Statistika tööriist

Klõpsake valitud jooksu minimaalse, maksimaalse, keskmise või standardhälbe kuvamiseks.

Käivita valija

Näitab hetkel valitud jooksu. Klõpsake kuvamiseks uue käitamise valimiseks.

2

3

Muutke kuvatavat mõõtühikut või ühikuid

1. Klõpsake hetkel valitud mõõtu.

2. Muutke mõõtmist või ühikuid paneelil Measurement:

• Klõpsake mõõtmisel, mida soovite kuvada.

Näpunäide:

Klõpsake vahekaarti Kasutaja sisestatud, et pääseda juurde kasutaja sisestatud andmetele, arvutatud andmetele või Blockly 

programmi tekstiväljundile.

• Klõpsake praeguse mõõtühikul ja valige loendist ühik, mida soovite kuvada.
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Kuva jooksva jooksu statistika

1. Klõpsake tööriistasahtlit

2. Valige kuvatav statistika.

3. Klõpsake nuppu OK.

tööriistade avamiseks klõpsake nuppu .

Kuva plokkprogrammi tekstiväljund

1. Looge programm kasutades Kooditööriist mis sisaldab tekstiväljund.
2. Klõpsake Valige Mõõtmine , valige Kasutaja sisestatud vahekaarti, seejärel valige tekstiväljundi nimi.

Tabeli kuvamine

Andmete kuvamine kahe või enama veeru abil ja andmestatistika kuvamine.

Ülevaade
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1 Mõõtmise valija

Klõpsake kuvatava mõõte või ühikute muutmiseks.

Käivita valija

Klõpsake kuvatava käitamise muutmiseks.

2

3 Valikutööriist

Kasutage seda tööriista statistika ja veeru eemaldamise tööriistade kasutamisel tabeli lahtrite valimiseks.

Veergude lisamine või eemaldamine4

Klõpsake

veerus ja seejärel klõpsake

tabelisse veeru lisamiseks. Veeru eemaldamiseks kasutage valikutööriista

.

et valida a

5 Statistika

Kasutage statistikatööriista andmeveeru minimaalse, maksimaalse, keskmise ja standardhälbe 
kuvamiseks.

6 Omadused

Avage atribuudid, et muuta ridade numbrite nähtavust.

Lisage veerg

Minema seejärel klõpsake .

See lisab tabeli lõppu uue veeru. Veeru lisamiseks tabelis mõnda teise kohta tehke järgmist.
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1. Mine lehele

2. Valige lahter veerust paremal pool, kuhu soovite uue veeru lisada.
seejärel klõpsake .

3. Klõpsake .

Pärast uue veeru sisestamist klõpsake selle veeru mõõtmise määramiseks nuppu Select Measurement.

Eemaldage veerg

Märge:

Andmeveeru eemaldamine teeb seda mitte kustutada andmed. Kui soovite andmeid kustutada, vaadakeAndmete kustutamine Käitab.

1. Mine lehele

2. Valige veerust lahter, mille soovite eemaldada.
seejärel klõpsake .

3. Klõpsake

4. Kinnitamiseks klõpsake nuppu OK.

.

Muutke kasutaja sisestatud andmete nime ja ühikuid

Märge:

Tabelis oleva mõõtmise nimetuses ja ühikutes tehtud muudatused kantakse üle teistele kuvadele.
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1. Klõpsake pliiatsit selle mõõtmise nime kõrval, mida soovite muuta.

2. Sisestage väljale Measurement uus nimi.

Näpunäide:

Klõpsake nuppu Sümbolid

ja ülaindeksid.
või kreeka tähed erimärkide, sealhulgas alaindeksite sisestamiseks

3. Valikuline: sisestage mõõtühikud väljale Ühikud.

4. Klõpsake nuppu OK.

Näita mõõtmise statistikat

Kasutage statistikatööriista andmete minimaalse, maksimaalse, keskmise ja standardhälbe kuvamiseks ning kuvage 
need veeru allosas.

1. Mine lehele

2. Valige üks või mitu statistikat, mida soovite kuvada, seejärel klõpsake nuppu OK. Tabelis kuvatakse statistika iga 
veeru allosas.

seejärel klõpsake .

3. Valikuline: mõõtmiste vahemiku statistika kuvamiseks klõpsake lahtritel, 
mida soovite analüüsida.

seejärel klõpsake ja lohistage üle tabeli

Arvesti näidik

Näidake analoogekraanil viimati salvestatud andmenäidist või ühe käitamise statistilist väärtust.
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➊

➋ ➌

1 Mõõtmise valija

Klõpsake kuvatava mõõte või ühikute muutmiseks.

Arvesti kuvamise tööriistad2

• Klõpsake

jooksma.

valitud minimaalse, maksimaalse, keskmise või standardhälbe kuvamiseks

• Klõpsake

• Klõpsake

mõõturit sobivaima skaala järgi.

mõõtmise kuvamiseks numbritena arvesti all.

• Klõpsake

ja skaala maksimumväärtused.
arvesti visuaalse välimuse muutmiseks ja minimaalse käsitsi seadistamiseks

3 Käivita valija

Näitab hetkel valitud jooksu. Klõpsake kuvamiseks erineva käitamise valimiseks.

Tulpgraafiku kuva

Võrrelge käsitsi valimiga mõõtmisi kategooriate lõikes.

Andmete kuvamine tulpdiagrammis on kasulik, kui soovite võrrelda ühe anduri mõõtmist erinevate kategooriate vahel, 
näiteks mõõta mitme erineva kemikaali pH-d. Kui soovite võrrelda väärtusi mitme sama tüüpi mõõtmisanduri vahel, a
baarimeetri näidikoleks sobivam.
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1 Y-telje muutuja

Klõpsake y-teljel kuvatava mõõtmise valimiseks. Tavaliselt on see anduri mõõtmine.

Y-telg

Lohistage y-telje käsitsi skaleerimiseks.

Baari nimi

Nime muutmiseks klõpsake riba nime kohal olevat riba.

2

3
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4 Tulpdiagrammi tööriistad

Skaala sobivaks

Klõpsake graafiku skaleerimiseks, et see sobiks kõigi andmetega.

Statistika

Klõpsake jooksva jooksu statistika kuvamiseks, nagu maksimaalne, minimaalne, keskmine ja 
standardhälve.

Annotatsioon

Lisage ribale märge. Klõpsake tööriista sisselülitamiseks ja seejärel märkme lisamiseks ribal.

Näita numbreid

Klõpsake, et kuvada mõõtenumbrid iga riba kohal.

Kuva järgmine riba

Klõpsake järgmise riba kuvamiseks. Klõpsake seda riba, et lisada Y-teljel kasutaja sisestatud 
andmete kuvamisel uus andmepunkt.

Lisa jooks

Klõpsake uue andmesarja lisamiseks. See on aktiivne ainult siis, kui Y-telg kuvab kasutaja 
sisestatud andmeid.

5 Käsitsi sisestamine

Tulpdiagrammi kasutamisel valitakse käsitsi proovivõtt automaatselt. Pärast klõpsamistAlusta

tšekk mõõtmise salvestamiseks.

, klõpsake

6 Legend

Kasutage legendi analüüsitavate käituste tuvastamiseks, kuvamiseks ja valimiseks. Märkige ruut jooksude kuvamiseks või 
peitmiseks. Analüüsi jaoks tähistatakse valitud jooksu punase kastiga.

7 X-telje muutuja

Klõpsake, et valida x-teljel kuvatav mõõt. Need on tavaliselt kasutaja sisestatud andmed.

Andmeid koguma

1. Klõpsake Y-telje muutuja seejärel valige y-teljel kuvatav mõõt.
2. Klõpsake X-telje muutuja . X-telje muutuja on tavaliselt kasutaja sisestatud andmed, mis tähendab, et peate looma kasutaja 

sisestatud mõõtmise:

a. Klõpsake nuppuKasutaja sisestatud sakk.

b. KlõpsakeLoo andmekogum .

c. Sisestage aMõõtmise nimi Andmekomplekti jaoks klõpsake nuppu Okei .

Märge:

Saate konfigureerida ka muid andmekomplekti valikuid, kuid see pole vajalik.
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3. Klõpsake Alusta andmete kogumise alustamiseks.

4. Mõõtke oma anduriga. Kui olete mõõtmise lõpetanud, klõpsake kontrolli, salvestage mõõtmine. 
Nüüd kuvatakse teine   riba.

juurde

5. Korrake eelmist sammu kõigi andmenäidiste jaoks. KlõpsakePeatus kui valmis.

Baarimeetri ekraan

Võrrelge visuaalselt sarnaste mõõtmiste viimaste salvestatud andmete väärtusi.

Andmete kuvamine ribameetril on kasulik, kui soovite võrrelda väärtusi mitme sama tüüpi mõõtmisanduri vahel. 
Baarimeetri ekraani kasutatakse tavaliselt koos juhtmevaba kolorimeetriga, kuna see sisaldab kuut neeldumisandurit. 
Kui soovite võrrelda ühe anduri mõõtmist mitme kategooria vahel, atulpdiagrammi kuvamine oleks sobivam.

➍
➊

➋

➌

➎
➐ ➏

1 Telje lukk

Telje skaleerimise lukustamiseks või avamiseks klõpsake.

Ühine mõõtmine2

Näitab kõigi horisontaaltelje mõõtmiste ühist mõõtmise tüüpi. Klõpsake kuvatava ühiku 
muutmiseks, kui see on saadaval.

3 Telg

Telje skaleerimiseks klõpsake ja lohistage.

Käivita valija

Klõpsake kuvatavate andmete käitamise muutmiseks.

4
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5 Mõõtmise valija

Klõpsake kuvatava mõõte muutmiseks.

Märge:

Võimalik on valida ainult vertikaalteljega sama tüüpi mõõt.

6 Baari toimetaja

Riba redigeerija tööriistade kuvamiseks klõpsake mõõte all. Klõpsake

vasak- või paremnoolt, et riba liigutada.

Baarimeetri tööriistad

riba eemaldamiseks. Klõpsake nuppu

7

Skaala sobivaks

Skaalake kogu kuva automaatselt, et kõik mõõtmised oleksid nähtavad.

Numbrid

Digitaalsete väärtuste kuvamine või peitmine iga riba peal.

Statistika

Kuvage iga mõõtmise all minimaalne, maksimaalne, keskmine või 
standardhälve.

Termomeetri režiim

Kuvage andmed tulpade asemel termomeetritena.

Lisa riba

Täiendava mõõtmise lisamiseks klõpsake ekraani paremas servas.

Selged mõõtmised

Klõpsake kõigi mõõtmiste lähtestamiseks, et valida kuvamiseks uued mõõtmised.

Märge:

See tööriist teeb mitte kustutada andmed. Kui soovite andmeid kustutada, vaadakeKustuta jooksud.

Kaardi kuvamine

Märgistage anduri mõõtmised GPS-andmetega ja kuvage mõõtmiskohad kaardil.

Märge:

Kaardi kuvamiseks on vaja Interneti-ühendust.

Kasutage GPS-andurit ühes järgmistest seadmetest, et märgistada GPS-andmed andurite mõõtmistega:
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• Juhtmevaba ilmaandur
• Sisseehitatud GPS-andur iOS- ja Android-seadmetes
• Sisseehitatud GPS-andur sisse lülitatud SPARK LXi ja SPARK LX Andmesalvestajad

Ekraani ülevaade

3 4

1

2

6

5

7 8 9 10

1 Suumi

Kaardi suurendamiseks klõpsake + või väljasuumimiseks −.

Kaardi tüüp

Klõpsake erinevate kaarditüüpide, sealhulgas satelliit-, tänava- ja topograafiliste kaarditüüpide valimiseks.

Mõõtmise valija

Klõpsake kuvatava mõõte ja ühikute valimiseks või muutmiseks.

Käivita valija

Jooksu kuvamiseks või peitmiseks kaardil klõpsake jooksu.

Legend

2

3

4

5

Näitab iga jooksu kuvatavat vahemikku ja seda, kuidas andmepunktide värvid vastavad mõõtmise 
väärtusele.
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6 Kaart

• Liigutage kaarti lohistades.
• Suumige kaarti sisse ja välja, kasutades hiire kerimisratast või ekraani pigistades.
• Näidake andmepunkti mõõteväärtusi, klõpsates sellel.

7 Skaala sobivaks

Klõpsake kaardi automaatseks skaleerimiseks kõigi andmete kuvamiseks.

Legend

Klõpsake legendi kuvamiseks või peitmiseks.

Asukoht

Klõpsake kaardi tsentreerimiseks oma praeguses asukohas. See töötab ainult siis, kui see on ühendatud GPS-anduriga.

Omadused

Kasutage ühikute muutmiseks meetermõõdustiku ja USA tavapäraste ühikute vahel.

8

9

10

Seadistage pardal olev GPS-andur

SPARKvue saab kasutada iOS-i ja Androidi seadmete GPS-andurit anduri mõõtmiste märgistamiseks GPS-andmetega. Enne 
andmete kogumist lubage GPS-andur.

1. Valige Anduri andmed tervituskuval.
2. Ühendage andur, mille soovite GPS-andmetega märgistada.

3. Lülitage sisse Sisseehitatud GPS-andur lülitage sisse lubatud
4. Valige mis tahes Mall .
5. Looge katseleht koos kaardikuvaga. Valige kogu lehe paigutus.

.

6. Klõpsake Alusta andmete kogumise alustamiseks.

Märge:

Laius- ja pikkuskraad on 0, kui seade ei tuvasta GPS-satelliite. Parima GPS-signaali saamiseks seadistage 
andmete kogumine väljas.

Ekspordi GPS-andmed

Saate eksportida GPS-andmeid GPX- või KML-failina, et avada need mõnes teises programmis, näiteks Google Earthis.

Märge:

GPS-andmete eksportimist iOS- ega Android-seadmetes ei toetata.

1. Klõpsake nuppu Peamenüü

2. Valige failivorminguks KML või GPX.
3. Valige faili salvestamiseks arvutis asukoht.
4. Klõpsake Salvesta .

seejärel valige Ekspordi andmed .
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Ulatuse kuva

Looge ekraan, mis toimib digitaalse ostsilloskoobina. See ekraan on kasulik ajas kiiresti võnkuvate mõõtmiste (nt 
elektrisignaalid ja helilained) vaatamiseks.

Märge:

Uue lehe ehitamisel ühendage a toetatud andur ulatuse kuvamiseks valitava kuvavalikuna.

Ülevaade

1 Telje lukk

Klõpsake lukustamiseks või lukust lahti telje skaleerimine.

2 Mõõtmise valija

Klõpsake kuvatava mõõte või ühikute muutmiseks.

3 Telg

Iga telje eraldi mõõtmiseks klõpsake ja lohistage.

Krundi piirkond

Joonise ala liigutamiseks klõpsake ja lohistage.

4
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5 Legend

Valige analüüsitav jooks, klõpsates legendis jooksmist. Paremklõpsake käitamissümbolit, et muuta käivitusvärvi 
ja muid andmekomplekti atribuute.

6 Skaala sobivaks

Muutke joondiagrammi skaalat, et suumida andmevahemikku või vaadata tervet andmesarja.

7 Kursori režiim

Klõpsake hiirekursori funktsiooni ümberlülitamiseks.

• Lülituge liikumisrežiimile krundi ala liigutamiseks kursori abil.

• Lülituge valikurežiimile andmeanalüüsi jaoks maatüki ala esiletõstmiseks.

8 Koordinaatide tööriist

Kasutage üksiku andmepunkti koordinaatide määramiseks. Kasutage delta-tööriista kahe 
andmepunkti erinevuse määramiseks.

9 Märkuste tööriist

Kasutage annotatsioonitööriista, et märgistada andmepunkt graafikul lühikese märkusega.

Andmepunkti tööriistad10

Kasutage neid tööriistu suurendamiseks

andmepunktide arv muudab jälje sujuvamaks, kuid vähendab jälje kuvatavat vahemikku.
või vähendada jälje andmepunktide arv. Kasvav

11 Käivitustööriistad

Stabiilse jälje saamiseks kasutage ulatuse päästikut. Klõpsake käsul 

kasuta negatiivse serva päästikut .

positiivse serva päästiku või klõpsu kasutamiseks juurde

12 Omadused

Muutke andmepunktide, sümbolite ja andmepunkte ühendavate joonte nähtavust joongraafikus.

Hankige stabiilne jälg

Kasutage päästikut, et saada skoobi kuvale stabiilne jälg.

1. Klõpsake Alusta .

2. Klõpsake või ulatuse päästiku aktiveerimiseks. Päästikuikoon kuvatakse skoobi kuva y-teljel.

Näpunäide:

Positiivse serva päästik kuvab jälgi, kui signaal trigerpunktis tõuseb. Negatiivse serva päästik kuvab 
jälje, kui signaal kukub käivituspunktis.

3. Lohistage päästik mööda y-telge väärtuseni, mille signaal peab mõõtmise alustamiseks läbima.

76 3 - Kuidas ma saan?



Toetatud andurid

Scope'i ekraani saate kasutada järgmiste seadmetega:

• 550 universaalne liides
• Sisseehitatud mikrofon
• Juhtmeta AC/DC moodul
• Juhtmeta vooluandur
• Juhtmeta vooluanduri moodul
• Juhtmeta heliandur
• Juhtmeta pingeandur

FFT ekraan

Looge spektraalanalüüsi kuva, mis kasutab kiiret Fourier' teisendust (FFT), et mõõta suhtelist signaali intensiivsust 
sageduse funktsioonina.

Märge:

Ühendage a toetatud andur et muuta ekraan katselehe loomisel nähtavaks.

1

5

2
3 4

6 7 8 9 10 11

3 - Kuidas ma saan? 77



1 Telje lukk

Klõpsake lukustamiseks või lukust lahti telje skaleerimine.

2 Mõõtmise valija

Klõpsake kuvatava mõõte või ühikute muutmiseks.

3 Telg

Iga telje eraldi mõõtmiseks klõpsake ja lohistage.

Krundi piirkond

Joonise ala liigutamiseks klõpsake ja lohistage.

Legend

4

5

Valige analüüsitav jooks, klõpsates legendis jooksmist. Paremklõpsake käitamissümbolit, et muuta käivitusvärvi 
ja muid andmekomplekti atribuute.

6 Skaala sobivaks

Muutke joondiagrammi skaalat, et suumida andmevahemikku või vaadata tervet andmesarja.

7 Koordinaatide tööriist

Kasutage üksiku andmepunkti koordinaatide määramiseks. Kasutage delta-tööriista kahe 
andmepunkti erinevuse määramiseks.

8 Märkuste tööriist

Kasutage annotatsioonitööriista, et märgistada andmepunkt graafikul lühikese märkusega.

9 Normaliseeri andmed

Valige vertikaalse skaala muutmiseks nii, et 1 oleks maksimaalne väärtus.

Proovivõtusageduse muutmine10

Suurendamiseks klõpsake neid tööriistu või vähendada valimisagedus.

Näpunäide:

Määrake diskreetimissagedus, mis on ligikaudu kaks korda suurem kui FFT-l kuvatav sagedusvahemik.

11 Omadused

Muutke andmepunktide, sümbolite ja andmepunkte ühendavate joonte nähtavust joongraafikus.

Toetatud andurid

FFT-ekraani saate kasutada järgmiste seadmetega:

• 550 universaalne liides
• Sisseehitatud mikrofon
• Juhtmeta AC/DC moodul
• Juhtmeta vooluandur
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• Juhtmeta vooluanduri moodul
• Juhtmeta heliandur
• Juhtmeta pingeandur
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Seadistage andurid ja riistvara

Ühendage andurid SPARKvue'ga ja juhtige riistvara, näiteks Smart Carti tarvikuid.

Ühendage fotoväravad ja muud ajastusseadmed

Lisateavet taimeri loomise sammude kohta, kuidas määrata, millist taimerit valida ja kuidas taimer andmeid salvestab.

Taimeri seadistamise sammud

1. Avage SPARKvue või klõpsake nuppu

2. Klõpsake Anduri andmed :

seejärel valige Alustage uut katset.

3. Ühendage aWireless Smart Gate (PS-3225), Smart Gate (PS-2180) või fotovärava pead (ME-9498A) SPARKvue 
juurde.

4. Klõpsake Configure sensor
5. Valige loendist taimer ja seejärel klõpsake nuppuOkei .

.

Näpunäide:

VaataMillist taimerit kasutadajaotist, mis aitab otsustada, millist taimerit oma katse jaoks kasutada.

6. SisestageTaimeri omadusedkatse seadistuse jaoks, seejärel klõpsakeOkei .

Näpunäide:

Klõpsake loendis taimeri linkiMillist taimerit kasutadaparameetrite mõõtmise juhised.

7. Valige
8. Valige mall valitud mõõtmiste kuvamiseks.

mõõtmised, mida soovite kuvada.

Millist taimerit kasutada

Kasutage tabelit, et määrata, milline taimer oma katse põhjal valida. Ajastusseadmete seadistamise ja parameetrite 
mõõtmise kohta lisateabe saamiseks klõpsake taimeri linke.

Üks Pho
togate

Kaks Pho
togates

Pikett
Tara

Nutikas

Plokk
Kellaaeg

LendKatse Kokkupõrge Pendel

Vankri asend ✕ ✕
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Üks Pho
togate

Kaks Pho
togates

Pikett
Tara

Nutikas

Plokk
Kellaaeg

LendKatse Kokkupõrge Pendel

Käru kiirus ✕ ✕ ✕ ✕

Käru kiirendus ✕ ✕ ✕

Käru kokkupõrked (kiirus) ✕

Pendli liikumine ✕

Pöörlemisliikumine ✕

Mürsu liikumine ✕

Vabalangemise kiirendus ✕

Kuidas andmeid salvestatakse

Taimeritega andmete salvestamisel kasutatakse teist meetodit kui anduritega andmete salvestamisel. Kui andurid koguvad andmeid 
pidevalt etteantud valimisagedusega, siis fotoväravad salvestavad andmeid konkreetsete sündmuste ajal, nagu on näidatud järgmises 
näites.

Kuna andmed salvestatakse siis, kui ajastusseade tuvastab sündmuse, ei teki esimest salvestatud andmepunkti tavaliselt 
kella nullsekundil. Lisaks ei joondata andmeid ridade vahel, kuna sündmused salvestatakse erinevatel ajahetkedel. See ei 
ole probleem andmete kuvamisel graafikul või numbritena, kuid andmete tabelis kuvamisel võib see veider välja näha.
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Seadistage pendli taimer

Kasutage seda taimerit, et mõõta pendli perioodi ja kiirust, kui see läbib fotovärava.

Seadmete seadistamine

• Fotovärav

Kasuta Wireless Smart Gate (PS-3225), PASPort-liidesega Smart Gate (PS-2180) või digitaalse 
liidesega Photogate Head (ME-9498A).

• Pendel

Kasutage silindrit, kuna selle läbimõõt on konstantne, näiteks silindrit Fotovärava pendlikomplekt 
(ME-8452).

• Rõngasalus koos Pendliklamber (ME-9506)

Seadke pendel ja fotovärav rõngastatiivile, kasutades siin näidatud näidet.
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Seadistage taimer

1. Ühendage fotovärav SPARKvue'ga.

2. Klõpsake nuppu konfigureeri andur

3. Klõpsake Üks fotovärav või seade või Ainult nutikas värav , vali Fotovärav ja pendel, seejärel klõpsake Okei .
4. Sisestage Pendli laius . See on võrdne silindri läbimõõduga. KlõpsakeOkei kui valmis.

.

5. Valige
6. Valige mall valitud mõõtmiste kuvamiseks.

mõõtmised, mida soovite kuvada.

Salvestage andmed

Klõpsake nuppu Start

fotoväravat kolm korda. Tarkvara salvestab kiiruse iga kord, kui pendel läbib fotovärava.
seejärel vabastage pendel. Tarkvara salvestab perioodi pärast pendli läbimist

Ajavõtt algab siis, kui pendel esimest korda fotovärava läbib. Teist läbimist eiratakse, kuna see vastab pendli 
vastupidises suunas tagasipööramisele. Ajastus peatub kolmandal käigul, kuna pendel teeb ühe täisvõnke.

Seadistage rihmaratta taimer

Kasutage rihmaratta taimeri lineaarseid mõõtmisi, et mõõta vankri asukohta, kiirust ja kiirendust rajal või massi Atwoodi 
masinal. Kasutage pöörleva objekti nurga, nurkkiiruse ja nurkkiirenduse mõõtmiseks pöörlemismõõtmisi.

Seadmete seadistamine

• Fotovärav

Kasuta Wireless Smart Gate (PS-3225), PASPort-liidesega Smart Gate (PS-2180) või digitaalse 
liidesega Photogate Head (ME-9498A).

• Super Rihmaratas (ME-9433)

Kinnitage Super Rihmaratas raja otsa, rõngasaluse või pöörleva seadme külge.
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Seadistage taimer

1. Ühendage fotovärav SPARKvue'ga.

2. Klõpsake nuppu konfigureeri andur

3. Klõpsake Üks fotovärav või seade või Ainult nutikas värav , vali Nutikas rihmaratas (lineaarne) , seejärel klõpsake Okei .

4. Sisestage Kodarakaare pikkus . See võrdub rihmaratta sisemise soone läbimõõduga jagatuna kodarate arvuga. 
KlõpsakeOkei kui valmis.

.

5. Valige
6. Valige mall valitud mõõtmiste kuvamiseks.

mõõtmised, mida soovite kuvada.

Salvestage andmed

Klõpsake nuppu Start

avab fotovärava tala blokeeringud. Kiirus nõuab kahte esialgset läbimist ja kiirendus kolm esimest läbimist, enne 
kui esimene mõõtmine registreeritakse.

seejärel keerake rihmaratast. Tarkvara salvestab mõõtmise iga kord, kui rihmaratas blokeerub

Seadistage tara taimer

Kasutage seda taimerit, et mõõta vankri asendit, kiirust ja kiirendust, millele on kinnitatud tara. Mõõtke ka 
gravitatsioonist tulenevat kiirendust, kui kukutate tara läbi fotovärava.
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Seadmete seadistamine

• Fotovärav

Kasuta Wireless Smart Gate (PS-3225), PASPort-liidesega Smart Gate (PS-2180) või digitaalse liidesega 
Photogate Head (ME-9498A). Paigaldage fotovärav rajale, kui mõõdate käru liikumist. Kui mõõdate 
gravitatsioonist tingitud kiirendust, paigaldage fotovärav rõngasalusele (nagu allpool näidatud).

• Lippaed

Kasutage kas Smart Timer Picket Fence (ME-8933) või Kärutara (ME-9804) kui mõõta vankri liikumist. 
KasutaPiketitara (ME-9377) kui mõõta raskuskiirendust.
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Seadistage taimer

1. Ühendage fotovärav SPARKvue'ga.

2. Klõpsake nuppu konfigureeri andur

3. Klõpsake Üks fotovärav või seade või Ainult nutikas värav , vali Fotovärav ja piketida, seejärel klõpsake Okei .
4. Sisestage Lipu vahe. See on võrdne kahe lipu esiservade vahelise kaugusega. KlõpsakeOkei kui valmis.

.
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5. Valige
6. Valige mall valitud mõõtmiste kuvamiseks.

mõõtmised, mida soovite kuvada.

Salvestage andmed

Klõpsake nuppu Start

see salvestab nulli positsiooni. Teisel korral, kui fotovärav blokeeritakse, salvestab see teise asukoha ja kiiruse. Kolmandal 
korral fotovärav blokeeritakse kolmas asend, teine   kiiruse mõõtmine ja kiirendus salvestatakse.

siis lase kogu tara fotoväravast läbi. Esimene kord, kui fotovärav blokeeritakse

Seadistage taimer ühe fotovärava abil

Kasutage seda taimerit käru kiiruse mõõtmiseks.
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Seadmete seadistamine

• Fotovärav koosFotovärava kronstein (ME-9806)

Kasuta Wireless Smart Gate (PS-3225), PASPort-liidesega Smart Gate (PS-2180) või digitaalse 
liidesega Photogate Head (ME-9498A).

• Kärutara (ME-9804)

Käruaial on kolm erineva pikkusega lippu. Reguleerige fotovärava kõrgust nii, et õige lipp läbiks 
fotovärava tala, nagu allpool näidatud.

• Käru ja rada

Seadistage taimer

1. Ühendage fotovärav SPARKvue'ga.

2. Klõpsake nuppu konfigureeri andur

3. Klõpsake Üks fotovärav või seade või Ainult nutikas värav , vali Fotovärava ajastus (üks fotovärav), seejärel klõpsake Okei .
.
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4. Sisestage Lipu pikkus . Mõõtke lipu pikkus otsast lõpuni. KlõpsakeOkei kui valmis.

5. Valige
6. Valige mall valitud mõõtmiste kuvamiseks.

mõõtmised, mida soovite kuvada.

Salvestage andmed

Klõpsake nuppu Start

blokeerib seejärel fotovärava kiire blokeeringu lahti.

seejärel lase lipul läbi fotovärava. Tarkvara salvestab kiiruse pärast lippu

Seadistage taimer kahe fotovärava abil

Kasutage seda taimerit käru kiiruse ja kiirenduse mõõtmiseks.
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Seadmete seadistamine

• 2 × Fotod

Kasutage ühte järgmistest seadistustest.

◦ Wireless Smart Gate (PS-3225)fotovärava peaga (ME-9498A)
◦ Smart Gate (PS-2180) fotovärava peaga (ME-9498A), mis on ühendatud PASPort-liidesega
◦ Kaks fotovärava pead (ME-9498A), mis on ühendatud digitaalse liidesega

• Kärutara (ME-9804)

Käruaial on kolm erineva pikkusega lippu. Reguleerige fotovärava kõrgust nii, et õige lipp läbiks 
fotovärava tala, nagu allpool näidatud.

• Käru ja rada

Seadistage taimer

1. Ühendage fotovärav SPARKvue'ga.

2. Klõpsake nuppu konfigureeri andur

3. Klõpsake Kaks fotoväravat või Nutikas värav ja abisadam , vali Fotovärava ajastus (kaks fotoväravat) , seejärel 
klõpsake Okei .

.
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4. Sisestage parameetrid:

• Lipu pikkus :Mõõtke lipu pikkus otsast lõpuni.

• Fotovärava vahe :See on võrdne fotovärava talade vahelise kaugusega.

5. Valige
6. Valige mall valitud mõõtmiste kuvamiseks.

mõõtmised, mida soovite kuvada.

Salvestage andmed

Klõpsake nuppu Start

fotovärav blokeeritakse ja seejärel deblokeeritakse. Teine kiiruse mõõtmine ja kiirendus registreeritakse siis, kui lipp 
läbib teist fotoväravat.

seejärel lase lipul läbi fotovärava. Tarkvara salvestab kiiruse pärast

Seadistage kokkupõrke taimer

Kasutage seda taimerit kahe vankri kiiruse mõõtmiseks enne ja pärast kokkupõrget.
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Seadmete seadistamine

• 2 × Fotod

Kasutage ühte järgmistest seadistustest.

◦ Wireless Smart Gate (PS-3225)fotovärava peaga (ME-9498A)
◦ Smart Gate (PS-2180) fotovärava peaga (ME-9498A), mis on ühendatud PASPort-liidesega
◦ Kaks fotovärava pead (ME-9498A), mis on ühendatud digitaalse liidesega

Järgmine pilt näitab seadistamist Smart Gate'i abil koos ühendatud fotovärava peaga.

• 2×Kärutara (ME-9804)

Käruaial on kolm erineva pikkusega lippu. Reguleerige fotovärava kõrgust nii, et õige lipp läbiks 
fotovärava tala, nagu allpool näidatud.

• 2×Kärud ja rada
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Seadistage taimer

1. Ühendage fotovärav SPARKvue'ga.

2. Klõpsake nuppu konfigureeri andur

3. Klõpsake Kaks fotoväravat või Nutikas värav ja abisadam , vali Kokkupõrke taimer , seejärel klõpsake Okei .
4. Sisestage Lipu pikkus . Mõõtke lipu pikkus otsast lõpuni.

.

5. Valige
6. Valige mall valitud mõõtmiste kuvamiseks.

mõõtmised, mida soovite kuvada.

Salvestage andmed

Klõpsake nuppu Start

fotovärav eraldi. See mõõdab kiirust enne kokkupõrget, kui see esmakordselt läbib fotovärava, ja kiirust pärast 
kokkupõrget, kui see naaseb läbi fotovärava.

seejärel lase lipul läbi fotovärava. Taimer jälgib iga läbimise kiirust

Seadistage lennuaja taimer

Kasutage seda taimerit, et mõõta aega, mis kulub lastud mürsu põrandani jõudmiseks, ja mürsu algkiirust.

Seadmete seadistamine

• 2 × Fotod

Kasuta Wireless Smart Gate (PS-3225), PASPort-liidesega Smart Gate (PS-2180) või kaks digitaalse 
liidesega fotovärava pead (ME-9498A).

• Lennuaja lisaseade (ME-6810A)

Ühendage tarvik Smart Gate'i lisapordiga või digitaalse liidesega. Asetage tarvik põrandale, nagu 
on näidatud alloleval joonisel.

• Mürsuheitja koos Fotovärava kinnitusklamber (ME-6821A)

Kasutage kas Mürsuheitja (ME-6800) või Minikäivitusseade (ME-6825) koos kinnitatud 
fotovärava kinnitusklambriga. Kinnitage fotoväravad kronsteini külge, nagu joonisel näidatud.
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Seadistage taimer

1. Ühendage fotovärav SPARKvue'ga.

2. Klõpsake nuppu konfigureeri andur

3. Klõpsake Kaks fotoväravat ja seade või Nutikas värav ja abisadam , vali Lennuaeg , seejärel klõpsake Okei .
4. Sisestage Fotovärava vahe . See on võrdne fotovärava talade vahelise kaugusega. SPARKvue sisestab väärtuse 

Smart Gate'i kasutamisel automaatselt.

.

5. Valige
6. Valige mall valitud mõõtmiste kuvamiseks.

mõõtmised, mida soovite kuvada.

Salvestage andmed

Klõpsake nuppu Start

peatub, kui see tabab lennuaja lisaseadet.
seejärel käivitage mürsk. Taimer käivitub, kui mürsk läbib fotoväravaid ja

Smart Cart tarvikud

Lisage SPARKvue'i ekraan, et juhtida Smart Cart'i tarvikuid.
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Nutika ventilaatori lisaseadme juhtimine

Kontrollige a tõukejõudu ja suunda Nutika ventilaatori tarvik ühendatud nutika ostukorviga.

Juurdepääs juhtpaneelile

1. Ühendage nutika ventilaatori tarvik nutika käruga.
2. Ühendage nutikäru SPARKvue'ga.
3. Looge uus katseleht ja valige mis tahes paigutus.

4. Valige Smart Fan Display .

Lülitage ventilaator sisse või välja

Ventilaatori sisse- või väljalülitamiseks tehke ühte järgmistest.

• Klõpsake nuppu Peal või Väljas nupud.

• Valige Automaatne märkeruut. Ventilaator lülitub andmete kogumisel automaatselt sisse ja välja, kui andmete 
kogumine peatub.

Seadke tõukejõud ja suund

Ventilaatori tõukejõu ja suuna määramiseks tehke ühte järgmistest.

• Sisestage väärtus vahemikus -100 kuni +100 Tõukejõud valdkonnas.
• Klõpsake ja lohistage Tõukejõud liugur vahemikus -100 kuni +100.

Loo programm

Looge nutika ventilaatori juhtimiseks programm Kood Nutika 
ventilaatori juhtimine:

tööriist. TheRiistvara grupp pakub kaks plokki

Sisse/välja blokeerimine

Kasutage seda plokki ventilaatori sisse- või väljalülitamiseks. Seadke parameeter väärtusele

ventilaatorist välja. Kasutage plokkiLoogika rühmitus tõese/vale ploki asemel, et luua loogiline avaldis ventilaatori sisse- 
või väljalülitamiseks.

tõsi ventilaatori sisselülitamiseks või vale pöörama
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Tõukejõu plokk

Kasutage seda plokki nutika ventilaatori tõukejõu määramiseks vahemikus -100 kuni +100. Võite kasutada 
tõukejõu määramiseks vaikenumbriplokki või asendada see blokiga rühmast Math.

Laske ballistilisest kärust välja mürsk

Laske välja mürsk Nutika ballistilise käru tarvik positsiooni- või ajapõhise päästiku seadmisega.

Hoiatus:
Smart Ballistic Cart Accessory kasutamise ajal kandke kaitseprille. Ärge vaadake tünni alla.

Juurdepääs juhtpaneelile

1. Ühendage nutika ballistilise käru tarvik nutika käruga.
2. Ühendage Smart Cart seadmega SPARKvue ].
3. Looge uus eksperiment. Valige küljendus, mis sisaldab vähemalt poole lehekülje pikkust kuvaelementi.

4. Valige ekraan Smart Ballistic Cart Accessory .

Käivitage valikud

Päästiku tüüp

Valige käivitusmehhanismi käivitamiseks, mis põhineb nutika ostukorvi asukohal või ajavahemikul pärast andmete 
kogumise alustamist.

Käivitusväärtus

Sisestage väärtus, mis käivitab käivitusmehhanismi, mis põhineb Päästiku tüüp .

Näpunäide:

Määra a Positsioonipõhine mõõtmine väärtusega 0. Käivitage andmete kogumine, tõmmake 
käru tagasi, seejärel veeretage edasi. Mürsk käivitub, kui vanker naaseb algasendisse.

Käivitage kohe

Klõpsake mürsu käsitsi käivitamiseks. Seda nuppu saate kasutada andmete kogumise või mittekogumise ajal.
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Loo programm

Looge programm Smart Ballistic Cart Accessory'ist mürsu käivitamiseks, kasutadesKood 
blokeeridaRiistvara Grupp.

tööriist. Juurdepääs

Muutke nutika ostukorvi vektorkuva mõõtmist

Muutke a kuvatavat mõõtmistNutikakäru vektorekraanja konfigureerige mõõtmisulatus ja -märk.

Juurdepääs juhtpaneelile

1. Ühendage Smart Cart vektorekraan Smart Cart -käruga.
2. Ühendage nutikäru SPARKvue'ga.
3. Looge uus eksperiment. Valige küljendus, mis sisaldab vähemalt poole lehekülje pikkust kuvaelementi.

4. Valige Smart Cart Vector Display .

Konfiguratsiooni valikud

Valige Seade

Näitab valitud vektorkuva. Muutmiseks klõpsake praegusel seadmel ja seejärel valige ekraan, mida soovite 
konfigureerida.

Mõõtmine

Näitab vektorekraanil kuvatavat praegust mõõtmist. Muutmiseks klõpsake praegusel mõõtmisel ja 
seejärel valige mõõt, mida soovite kuvada.

Vahemik

Näitab vektorekraanil kuvatavat maksimaalset suurust. Muutmiseks klõpsake praegusel vahemikul ja 
seejärel valige kuvatav vahemik.

Muuda märki

Mõõtmise positiivse suuna muutmiseks lülitage lüliti sisse.
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Juhtige nutika käru mootorit

Kontrollige a kiirust ja suunda Nutikakäru mootor ühendatud nutika ostukorviga.

Juurdepääs juhtpaneelile

1. Ühendage Smart Cart'i mootor Smart Cart'iga.
2. Ühendage nutikäru SPARKvue'ga.
3. Looge uus katseleht ja valige mis tahes paigutus.

4. Valige Smart Cart Motor Display .

Lülitage mootor sisse või välja

Mootori sisse- või väljalülitamiseks tehke ühte järgmistest.

• Klõpsake nuppu Peal või Väljas nupud.

• Valige Automaatne märkeruut. Mootor lülitub andmete kogumisel automaatselt sisse ja lülitub välja, kui andmete 
kogumine peatub.

Määrake kiirus ja suund

Mootori kiiruse ja suuna määramiseks tehke ühte järgmistest.

• Sisestage väärtus vahemikus -100 kuni +100 Võimsus valdkonnas.
• Klõpsake ja lohistage Võimsus liugur vahemikus -100 kuni +100.

Loo programm

Looge programm Smart Cart mootori juhtimiseks, kasutades Kood 
Riistvara Grupp:

tööriist. Juurdepääs järgmisele kahele plokile

Sisse/välja blokeerimine

Kasutage seda plokki mootori sisse- või väljalülitamiseks. Seadke parameeter väärtusele

mootori välja lülitamiseks. Kasutage plokkiLoogika rühmitus tõese/vale ploki asemel, et luua loogiline avaldis 
mootori sisse- või väljalülitamiseks.

tõsi mootori sisselülitamiseks või vale
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Toiteplokk

Kasutage seda plokki Smart Cart mootori võimsuse määramiseks vahemikus -100 kuni +100. Võite kasutada 
võimsuse määramiseks vaikenumbriplokki või asendada see blokiga rühmast Matemaatika.

Signaaligeneraator

Kasutage signaaligeneraatori tööriista, et juhtida 550 universaalliidese signaaligeneraatorit jaJuhtmeta AC/DC moodul.

Kuva väljundlainekuju

Kasutage signaaligeneraatori tööriista ja ulatuse kuva, et saada signaaligeneraatori väljundlainekuju.

1. Tervituskuval klõpsake nuppuAnduri andmed.
2. Ühendage seade SPARKvue'ga.
3. Tervituskuvale naasmiseks klõpsake nuppu Tühista.
4. Klõpsake Looge uus eksperimenttervituskuval.
5. Valige paigutus 1/3-2/3.

6. 1/3 sektsiooni jaoks valigeSignaaligeneraator
7. 2/3 jaotise jaoks valige üks järgmistest.

.

• ValigeGraafik alalis- või madalsageduslikuks diskreetimiseks.

• ValigeUlatus kõrgsagedusliku proovivõtu jaoks.

8. Valige lainekuju.
9. ValigeAutomaatne võimsuse juhtnupul, nii et signaaligeneraator lülitub andmete salvestamise ajal automaatselt sisse.

10. Määrake Sagedus ja Amplituud lainekujust.
11. Kui kasutate 550 universaalset liidest, lubage väljundpinge andur:

a. Klõpsake signaaligeneraatori allosas nuppu Signaaligeneraatori atribuudid
b. Lülita sisseSalvestage väljundpinge juurde Peal .

c. KlõpsakeOkei .

.

12. Andmekuval klõpsake nuppu Valige Mõõtmine seejärel valige Väljundpinge .

13. Klõpsake Alusta

ekraan.
lainekuju kuvamiseks andmeekraanil. KasutaGraafik või reguleerimisulatuse kuvariistad

Ülevaade
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1 Lainekuju

Valige signaaligeneraatori väljastatava lainekuju tüüp:

• DC

Väljastab konstantse pinge, mis on võrdne Pinge .

• Sine

Väljastab sinusoidse võnkumise, mille positiivsed ja negatiivsed piigid on võrdsed 
Amplituud .

• Ruut

Väljutab võnkumist, mis jääb püsivale positiivsele ja negatiivsele pingele, mis on 
võrdne Amplituud . Pinge on poole võnke puhul positiivne ja teise poole võnke 
puhul negatiivne.

• Kolmnurk

Väljastab lineaarse võnkumise, mille positiivsed ja negatiivsed piigid on võrdsed 
Amplituud .

2 Võimsuse juhtimine

Juhtige signaaligeneraatori võimsust käsitsi, automaatselt andmete kogumise või a 
programmi Code tööriistas:

• Klõpsake nuppu Peal ja Väljas nupud toite käsitsi juhtimiseks.
• Valige Automaatne märkeruut, et klõpsamisel lülituks toide automaatselt sisse Alusta

ja lülitub klõpsamisel automaatselt välja Peatus .
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3 Lainekuju parameetrid

Seadistage lainekuju parameetrid käsitsi, sisestades kasti numbri, klõpsates nooli või lohistades 
liugurit. Parameetrite juhtimiseks saate kasutada ka andureid, luues aprogrammi Code tööriista 
abil. Saadaval on järgmised parameetrid:

• Sagedus

Määrab, kui sageli lainekuju sekundis võngub. Klõpsake nuppuVahemik nuppu 
maksimaalse sageduse muutmiseks.

• Amplituud

Määrab positiivse ja negatiivse tipppinge.

Kalibreerimine

Anduri mõõtmiste kalibreerimine.

Kalibreerige pH-andur

Parandage pH mõõtmise täpsust pH-anduri kalibreerimisega.

Valmistage ette puhverlahused

Valmistage pH-anduri kalibreerimiseks kaks erineva pH-väärtusega puhverlahust.

Puhverlahendusi saate luua kasutades pH-puhvri kapslikomplekt (SC-2321) või ostes kemikaalide tarnijalt puhverlahuseid. 
Parima täpsuse saavutamiseks kasutage kahte pH puhvrit, mis on mõõdetud vahemikule võimalikult lähedal. Näiteks hapete 
mõõtmisel kasutage kalibreerimiseks pH 4 ja pH 7 puhvreid.

Määrake kalibreerimispunktid

Pärast puhverlahuste valmistamist kalibreerige andur tarkvaras.

1. Ühendage andur SPARKvue'ga ja seadistage pH mõõtmisega katseekraan.
2. Klõpsake nuppu pH mõõtmine reaalajas andmeribal ja seejärel valige Mõõtmise kalibreerimine .
3. Aastal Anduri kalibreerimine aknas, määrake iga väärtus, nagu allpool näidatud, ja seejärel klõpsake nuppu Jätka .

• Valige andur: Juhtmeta pH-andur
• Valige mõõt: pH
• Valige kalibreerimistüüp: 2 punkti (reguleerige kallet ja nihet)

4. Loputage pH-sond destilleeritud veega ja kuivatage rätikuga.
5. Asetage sond madalaima pH-ga puhvrisse.
6. All Kalibreerimispunkt 1 , sisestage pH puhvri väärtus Standardväärtus seejärel klõpsake Määra kalibreerimine .
7. Korrake samme 4 juurde 6 jaoks Kalibreerimispunkt 2 kasutades kõrgema pH-ga puhvrit.

8. Klõpsake Okei .
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Märge:

Juhtmevaba pH-anduri puhul jääb kalibreerimine andurile. Vajadusel saate tehase kalibreerimise taastada. Kõigi 
teiste pH-andurite puhul jääb kalibreerimine SPARKvue faili, kui see on salvestatud.

Taastage tehase kalibreerimine

Juhtmevaba pH-andur salvestab kalibreerimisseaded otse andurile. Vajadusel taastage kalibreerimine tehase 
kalibreerimisseadetele.

1. Ühendage andur SPARKvue'ga ja seadistage pH mõõtmisega katseekraan.
2. Klõpsake nuppu pH mõõtmine reaalajas andmeribal ja seejärel valige Mõõtmise kalibreerimine .
3. Valige aknas Calibrate Sensor (Anduri kalibreerimine) Restore Factory Calibration (Taasta tehase kalibreerimine).

4. Määrake iga väärtus, nagu allpool näidatud, ja seejärel klõpsake nuppu Taastama .

• Valige andur: Juhtmeta pH-andur
• Valige mõõt: pH

5. Klõpsake Okei .

Kalibreerige Wireless CO2 Andur

Kalibreerige Wireless CO2 andur nii, et see näitaks värske õhu puhul 400 ppm.

Standardne kalibreerimine
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1. Ühendage andur oma seadmega ja looge graafik.
2. Sisestage sond proovivõtupudelisse. Moodustage kummist kraega õhukindel tihend.
3. Laske anduril 3 minutit tasakaalustuda.
4. Klõpsake reaalajas andmeribal nuppu CO2 kontsentratsioon seejärel valige Mõõtmise kalibreerimine .

5. Klõpsake Kalibreerige seejärel klõpsake Okei .

Märge:

Kui pärast esialgset kalibreerimist esineb märkimisväärne triiv või väärtus on väljaspool eeldatavat vahemikku, 
toimige Laiendatud kalibreerimine protseduuri järgmises jaotises.

Laiendatud kalibreerimine

Näpunäide:

Seda protseduuri saab teha korraga rohkem kui ühe anduriga.

1. Viige andur ja arvutiseade õue värske õhu kätte. Proovipudelit pole vaja. Asetage CO-st eemal varju2 allikatest, 
nagu autod ja inimesed.

2. Ühendage andur seadmega.
3. Jätke andur umbes 25 minutiks segamata ja ühendatud.
4. Naaske 25 minuti pärast ja viige läbi standardne kalibreerimisprotseduur.
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Andmete haldamine

Määrake andmete kogumise režiim ja diskreetimissagedus, määrake peatustingimus ja kustutage või nimetage ümber andmed.

Andmete kustutamine töötab

Katse andmekäibete jäädavalt kustutamine.

1. Klõpsake katsekuva allosas nuppu
2. Valige käitamise kustutamise suvand:

seejärel klõpsake käsku Manage Runs.

Kustuta viimane käitamine

Kustutab uusima andmekäibe.

Kustuta kõik jooksud

Kustutab kõik failis kogutud käitused.

Valige Käivita kustutamiseks

Valige kustutamiseks konkreetne jooks.

3. Käitamise kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu OK.

4. Käivitamiste haldamise väljumiseks klõpsake nuppu Valmis.

5. Katsetööriistadest väljumiseks klõpsake nuppu Valmis.

Nimetage jooks ümber

Esitage oma andmete kasulik kirjeldus, nimetades käitamised ümber. Samuti saate oma katset veelgi kohandada, 
nimetades andureid ja mõõtmisi ümber.

1. Klõpsake katsekuva allosas nuppu
2. Klõpsake Valige ümbernimetamiseks Käivita seejärel valige jooks, mida soovite ümber nimetada.

3. Klõpsake nuppu Redigeeri Run Name väljale ja tippige uus nimi.

seejärel klõpsake Jooksude haldamine .

Näpunäide:

Klõpsake nuppu Sümbolid

ja ülaindeksid.
või kreeka tähed erimärkide, sealhulgas alaindeksite sisestamiseks

4. Klõpsake Valmis väljumiseks Manage Runs.

5. Klõpsake Valmis Eksperimenti tööriistadest väljumiseks.

Muutke numbrivormingut

Muutke andmete analüüsimisel kuvariista kuvatavate kümnendkohtade arvu. Lisaks valige kuvamisstiil fikseeritud 
kümnendkohtade, teaduslike tähiste või oluliste numbritena.
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1. Klõpsake katsekuva allosas nuppu
2. Klõpsake Valige Mõõtmine seejärel valige muudetav mõõt.
3. Valige Numbrivorming menüü laiendamiseks.
4. Numbrivormingu muutmiseks klõpsake erinevatel väljadel olevaid nuppe:

seejärel klõpsake Andmete atribuudid .

• Numbri stiil

Kuvage mõõtmised fikseeritud kümnendkohtadena, teaduslikes tähistes või kasutades olulisi 
numbreid.

• Numbrid

Valige kümnendkoha järel kuvatavate numbrite arv.

• Teadusliku tähise üleminek

Valige Peal et mõõtmine lülituks teaduslikule tähistusele, kui mõõtmine on väga väike või 
suur. Määrake väärtus, mille juures mõõtmine lülitub teaduslikule tähistuseleEksponent lävi 
seaded allpool.

• Väike eksponendi lävi

Mõõtmine lülitub teaduslikule tähistusele, kui see on vähem kui see väärtus. Näiteks kui 
määrate läveks -4, kuvatakse mõõtmisel teaduslikud tähistused väärtustele, mis on võrdsed 
või väiksemad kui 0,0001.

• Suure eksponendi lävi

Mõõtmine lülitub teaduslikule tähistusele, kui see on rohkem kui see väärtus. Näiteks kui 
määrate läveks 7, kuvatakse mõõtmisel teaduslik tähistus väärtustele, mis on võrdsed või 
suuremad kui 10 000 000.

5. Klõpsake Okei .

Märge:

Kui kuvariist on juba aktiivne, peate võib-olla selle tööriista eemaldama ja seejärel uuesti valima, et numbrivormingu 
muudatused jõustuksid.

Muutke anduri diskreetimissagedust

Muutke kogutud andmepunktide hulka ajaühiku kohta.

Vaikimisi valimisagedus töötab enamikul juhtudel hästi. Täiendavate andmepunktide kogumiseks väga kiiresti toimuva sündmuse 
salvestamisel võib olla soovitav kasutada suuremat valimisagedust. Pikaajaliseks andmete kogumiseks mitme tunni jooksul vähendage 
mälu säästmiseks ja andmefaili mahu vähendamiseks diskreetimissagedust.
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1. Klõpsake katsekuva allosas nuppu
2. Klõpsake menüül väljal Sensor, seejärel valige andur proovisageduse jaoks, mida soovite määrata. Kui soovite, et kõigil 

anduritel oleks diskreetimissagedus, valige Common Sample Rate.

.

Märge:

SPARKvue võib Bluetoothi   edastuskiiruse piirangute tõttu piirata juhtmeta andurite kõrgemaid 
diskreetimissagedusi. Üldiselt vältige mitme anduriga juhtmevaba anduri kasutamisel suure 
proovivõtusageduse jaoks ühise proovivõtusageduse kasutamist.

3. Jaotises Sample Rate kasutage proovivõtusageduse vähendamiseks või suurendamiseks vasakut ja paremat noolt.

4. Klõpsake nuppu OK.

SPARKvue kuvab proovivõtusageduse katseekraani allosas. Iga anduri jaoks erineva valimisageduse määramisel 
kuvatakse proovisagedus "Mixed".

Käsitsi proovivõtu seadistamine ja kasutamine

Andmete pideva salvestamise asemel salvestage üksikud andmepunktid käsitsi.

Käsitsi proovivõturežiimis on andmeid pidevalt jälgitakse kuid mitte salvestatud kuni klõpsate nuppu Säilita proov. 
Kasutage seda režiimi, kui salvestate anduri mõõtmise võrreldes andurita mõõtmisega, näiteks a Boyle'i seadus või 
Õlle seadus katse. Seda režiimi on kasulik kasutada ka anduri mõõtmise salvestamisel võrreldes mõne teise anduri 
mõõtmisega.

1. Looge leht, mis sisaldab tabelit ja graafikut. Lisage igale kuvale mõõdud.

Näpunäide:

Valige kumbki Anduri andmed või Looge uus eksperiment tervituskuvalt, et aidata katse seadistada.

2. Klõpsake valikut Proovivõtuvalikud

3. Valige proovivõturežiimi all Käsitsi.
4. Klõpsake nuppu OK.

.

Märge:

Proovide võtmise aknas kuvatakse nüüd Manual (Käsitsi) ja pärast 
Start klõpsamist ilmub tabelisse ka hoidmisnupp.

on nüüd nähtav. Hoida

5. Klõpsake nuppu Start andmete kogumise alustamiseks. SPARKvue kuvab praeguse mõõtmise, kuid ei salvesta seda.

6. Klõpsake nuppu Säilita andmepunkti salvestamiseks. Korrake iga andmepunkti puhul, mida soovite salvestada.

7. Klõpsake nuppu Stop kui andmete kogumine on lõpetatud.
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Peatage andmete kogumine automaatselt

Andmete kogumise automaatne peatamine pärast määratud ajavahemikku.

1. Klõpsake valikut Proovivõtuvalikud

2. Jaotises Automaatne seiskamise tingimus klõpsake menüüd Tingimus ja seejärel valige Lõpetage pärast kestust .
3. Ajaühikute määramiseks klõpsake menüül Ühikud.
4. Sisestage väärtuse väljale aja väärtus.
5. Klõpsake nuppu OK.

.

Klõpsake nuppu Start andmete kogumise alustamiseks. Andmete kogumine peatub määratud aja möödudes automaatselt, kui te ei klõpsa

Peatus .

Looge ja kuvage arvutatud andmeid

Looge võrrand, kasutades anduri mõõtmisi ja vaadake arvutatud andmeid ekraanil.

Loo arvutus

Kasutage võrrandite ja konstantide loomiseks kalkulaatorit.
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1. Avage kalkulaator, minnes aadressileKatsetööriistad
2. Sisestage arvutuse nimi, millele järgneb võrdumisteate .

> Arvutatud andmed.
=

Märge:

Arvutusnimed ei tohi sisaldada tühikut.

3. Sisestage arvutus võrrandi paremale küljele.

• Mõõtmise sisestamiseks klõpsake nuppu Mõõtmised ja valige loendist mõõtmine.

• Funktsiooni või operaatori sisestamiseks kasutage funktsiooninuppe. Klõpsake kalkulaatori klaviatuuri nuppu, 
kuna kalkulaatori nuppe ekraanil ei kuvata. VaataFunktsioonide kirjeldusedselgitusi selle kohta, kuidas 
kalkulaatori iga funktsiooni kasutada.

kui

Märge:

Kui teie arvutus sisaldab konstanti (ntmeelmises näites), loob kalkulaator automaatselt definitsiooni 
eelmisel real olevale konstandile. Peate andma konstandi väärtuse, et see kehtiks.

4. Klõpsake tehtud seejärel klõpsake Okei .

Kuva arvutus

Visualiseerige arvutatud andmeid, näidates neile andmekuva (nt graafikut).
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1. Klõpsake ekraanil praegust mõõtmist.
2. Klõpsake mõõtmispaanil nuppu Kasutaja sisestatud sakk.
3. All Arvutatud andmed, valige arvutus.

Funktsioonide kirjeldused

See viide sisaldab iga kalkulaatoris sisalduva funktsiooni kirjeldust.

Matemaatika

e^x

Tõstab e astmeni x.

exp (x)

x = andmed või väärtus

10^x

Tõstetud 10 järgmise väärtuseni.

x2

Eelneva väärtuse ruudud.
x -1

Pöörab eelneva väärtuse.

x^y

Tõstab x y astmeni.

LN

Arvutab x naturaallogaritmi.

ln(x)

x = andmed või väärtus

LOG

Arvutab x-i logaritmi (alus 10).

log(x)

x = andmed või väärtus

√

Arvutab ruutjuure.

sqrt(x)

x = andmed või väärtus

ABS

Arvutab x absoluutväärtuse.
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abs(x)

x = andmed või väärtus

Trigonomeetria

SIN

Trigonomeetriline siinusfunktsioon.

sin(x)

x = andmed või väärtus

COS

Trigonomeetriline koosinusfunktsioon.

cos(x)

x = andmed või väärtus

TAN

Trigonomeetriline puutuja funktsioon.

tan(x)

x = andmed või väärtus

SIN-1

Trigonomeetriline arcsiinusfunktsioon.

arcsin(x)

x = andmed või väärtus

COS -1

Trigonomeetriline arkosiini funktsioon.

arccos (x)

x = andmed või väärtus

TAN-1

Trigonomeetriline arktangenti funktsioon.

arctan(x)

x = andmed või väärtus

Statistika

Σ min

Määrab andmeallika x jooksva minimaalse väärtuse.
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min(x)

x = ainult andmed

Σ max

Määrab andmeallika x jooksva maksimaalse väärtuse.

max (x)

x = ainult andmed

Σ keskm

Arvutab andmeallika x jooksva keskmise väärtuse (keskmise).

keskmine (x)

x = ainult andmed

Σ σ

Arvutab andmeallika x jooksva standardhälbe.

stddev(x)

x = ainult andmed

Σ arv

Arvutab andmeallika x jooksva arvu (andmepunktide arvu).

loendama (x)

x = ainult andmed

Σ summa

Arvutab andmeallika x jooksva summa.

summa(x)

x = ainult andmed

Eriline 1

lahutamatu

Arvutab andmeallika y arvulise integraali andmeallika x suhtes, määrates iga y andmepunkti all oleva ala 
jooksva summa vastava x andmepunkti suhtes.

integraal(y,x)

y = ainult andmed

= ainult andmedx

tuletis

Arvutab andmeallika y arvulise tuletise andmeallika x suhtes, arvutades joonelõigu kalde jada ühest 
andmepunktist jada teise andmepunktini.
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jada n-1 punkti kaugusel. Kui n = 2, on tuletisväärtused esimese ja teise punkti, teise ja kolmanda punkti ja 
nii edasi kalle. Kui n = 5, on tuletisväärtused esimese ja viienda punkti, teise ja kuuenda punkti, kolmanda 
ja seitsmenda punkti ja nii edasi kalle.

tuletis(n,y,x)

n = täisarv ≥ 2

y = ainult andmed

x = ainult andmed

esiteks

Tagastab andmekogumi, mille kõik väärtused on võrdsed andmeallika x esimese väärtusega. 
Tagastatud andmestiku pikkus on identne andmeallika x pikkusega.

esimene (x)

x = ainult andmed

periood

Määrab andmeallika x perioodi (eeldusel, et see on võnkuv), tuvastades andmetes piigid ja mõõtes piikide 
vahelist aega. Väärtused 'peak%' ja ' Valley%' määravad künnised piikide leidmiseks andmeallikast x. Kui 
tipp% ja oru% on mõlemad võrdsed 10-ga, otsib funktsioon piike andmevahemiku ülemisest ja alumise 
10% ulatuses. Väärtus 'time' on ajavahemik, mille jooksul algoritm tippe tuvastab. Funktsiooni parimate 
tulemuste saavutamiseks saab reguleerida tipp-, oru- ja ajaväärtusi.

periood (tipp%, org%, aeg, x)

tipp% = ainult väärtus

org% = ainult väärtus

aega = ainult väärtus

x = ainult andmed

amplituud

Määrab andmeallika x amplituudi (eeldusel, et see on võnkuv), tuvastades andmetes piigid ja orud ning 
mõõtes pooled künnistest, et leida piigid ja orud andmeallikas x. Kui tipp% ja oru% on mõlemad võrdsed 
10-ga, otsib funktsioon andmevahemiku ülemises ja alumises 10% tipus ja orus. Väärtus 'time' on 
ajavahemik, mille jooksul algoritm tuvastab piigid ja orud. Funktsiooni parimate tulemuste saavutamiseks 
saab reguleerida tipp-, oru- ja ajaväärtusi.

amplituud (tipp%, org%, aeg, x)

tipp% = ainult väärtus

org% = ainult väärtus

aega = ainult väärtus
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x = ainult andmed

peakamp

Arvutab poole maksimaalse ja minimaalse väärtuse vahelisest kaugusest andmeallika x igas 
ajavahemikus 'time'.

peakamp (aeg, x)

n = täisarv ≥ 1

= ainult andmedx

Eriline 2

filter

Tagastab andmeallika x koopia, mille kõik väärtused on väiksemad kui „min” ja suuremad kui „max”.

filter (min, max, x)

min = ainult väärtus

= ainult väärtus

= ainult andmed

max

x

sile

Silustab andmeid andmeallikast x Savitzky-Golay meetodi abil. N-i suurendamine suurendab silumise 
mahtu. Parameeter n peab olema paaritu arv.

sile (n, x)

n = täisarv ≥ 5

= ainult andmedx

avgfilter

Tasandab andmeid andmeallikast x, keskmistades iga n väärtuse üheks väärtuseks. Saadud 
andmekogumi punktide arv on n võrra väiksem kui algsel andmeallikal x.

avgfilter(n, x)

n = täisarv ≥ 2

x = ainult andmed

juhuslik

Tagastab juhusliku väärtuse nulli ja ühe vahel.

juhuslik ()
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Andmete jagamine ja salvestamine

Jagage reaalajas andmete kogumist teiste seadmetega, eksportige andmed arvutustabelisse ja looge laboriaruande jaoks päevik.

Jagage reaalajas andmekogu

Kasutage ühisseansi funktsiooni, et jagada reaalajas andmete kogumist mitme seadmega ühest seadmest.

Kasutage jagatud seanssi, et:

• Demonstratsiooni ajal jagage õpilastega andmeid.
• Katsefaili levitamine mitmele seadmele.
• Jagage andmeid kõigi laborirühma liikmetega, samal ajal kui üks seade andmeid kogub.

Alustage jagatud seanssi

Alustage jagatud seansse saidilt Tervitusekraan või Katse ekraan:

• Kui soovite olemasolevat faili jagada, alustage seanssi tervituskuvalt.
• Kui soovite jagada andmeid uuest või pooleliolevast katsest, alustage seanssi katsekuvalt.

1. Klõpsake põhimenüüd
2. Klõpsake Alustage jagatud seanssi .

3. Klõpsake nuppu Sinu nimi väljale ja tippige oma seadme nimi.

seejärel valige Jagatud seanss .
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4. Klõpsake nuppu Seansi nimi väljale ja tippige seansi nimi. Kasutage seda seansi nime, et lubada kasutajatel 
seansiga ühenduse luua.

Näpunäide:

Looge ühesõnaline väiketähtedega nimi, et teistel oleks lihtne ühendust luua. Seansi nimi on 
tõstutundlik.

5. (Ainult tervituskuva): klõpsake Valige SPARKlab seejärel valige fail, mida soovite jagatud seansi jaoks kasutada.
6. Lülitage lüliti sisse, et valida, kas see on a Juhendatud seanss .

• Valige Jah et võimaldada teie seadmel ainult andmete kogumise üle kontrolli.
• Valige Ei et võimaldada mis tahes seadmel andmete kogumise üle kontroll.

7. Klõpsake Okei .

Jagatud seanss on alanud ja Ühendatud kasutajad paneel kuvatakse ekraani paremas servas.

Ühendage jagatud seansiga

Ühendage teise seadme poolt käivitatud jagatud seansiga.

1. Klõpsake põhimenüüd
2. Klõpsake Ühendage käsitsi avatud seansiga .
3. Klõpsake nuppu Sinu nimi välja ja sisestage oma seadme nimi.
4. Klõpsake nuppu Seansi nimi väljale ja sisestage seansi hosti poolt teile antud seansi nimi.
5. Klõpsake Okei .

6. Oodake, kuni seansi host teie ühenduse kinnitab.

seejärel valige Jagatud seanss .

Hallake jagatud seanssi

Pärast ühisseansi alustamine kuvatakse ühendatud kasutajate paneel. Kasutage jagatud seansi haldamiseks paneeli Ühendage 
kasutajad.
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Kinnita

Kasutajad kuvatakse paneelil Ühendatud kasutajad, kui nad üritavad ühisseansiga ühendust luua. Sa saad

ja Keeldu Kasutajad

kasutajaid individuaalselt heaks kiita või tagasi lükata või klõpsata kõigi kasutajate korraga heakskiitmiseks.

Kasutajate loend

Klõpsake paneeli Ühendatud kasutajad kuvamiseks või peitmiseks.

Katkesta seanss

Jagatud seansi katkestamiseks klõpsake nuppu. Seansi fail ja andmed jäävad lahti ühendatud seadmetesse.

Seansi info

Klõpsake jagatud seansi nime kuvamiseks.

Andmete eksportimine ja avamine arvutustabelis

Eksportige andmed CSV-failina (komadega eraldatud väärtused), et avada need arvutustabelirakenduses (nt Excelis või Google'i arvutustabelites).

PC, Mac ja Chromebook

1. Klõpsake nuppu Peamenüü

2. Valige CSV-faili salvestamise koht ja klõpsake nuppuSalvesta.
3. Avage arvutustabelirakenduses CSV-fail.

seejärel valige Ekspordi andmed.
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Tahvelarvutid ja mobiilseadmed

1. Puudutage valikut Jaga

2. PuudutageAndmete jagamine.

3. Valige jagamislehel rakendus, millega andmeid jagada.

.
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Kood Blocklyga

Looge programme kooditööriistaga, kasutades Blocklyt. Andmete edastamiseks ja väljundseadmete juhtimiseks kasutage andurite 
mõõtmisi.

Blockly Toolbox

Siit saate teada, kuidas kasutada igas Blockly Toolboxi kategoorias saadaolevaid plokke.

Loogika

Kasutage loogikaplokke, et luua kui-siis-lauseid ja võrdlustoiminguid.

Kui väljavõtteplokk

Ankuiväide teeb toiminguid, kui väärtus on tõene. Lisage anmuidu kuivõi muiduavalduskuiblokeerida, klõpsates .
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Themuidu kuiväidet kontrollitakse, kui esimene kuiavaldus ebaõnnestub. Kui kõikmuidu kuilaused nurjuvad, siis täidab 
kood else lause.

Kui avaldus võrdlusplokiga

Võrdlusplokk tagastab kahe väärtuse võrdluse põhjal tõese või väära.

Võimalikud võrdlused hõlmavad järgmist:

• Võrdne
• Pole võrdne
• Vähem kui
• Väiksem või võrdne
• Suurem kui
• Suurem või võrdne

=

≠
<

≤
>

≥

Näide 1

Selles näites, kui anduri temperatuur on üle 25 °C, lülitub kõlar sisse.
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Näide 2

See näide kasutab muidu kuija muiduavaldused. Kõlar lülitub sisse, kui temperatuur on kõrgem kui 25 °C või kui vajutate 
nuppu 1. Kõlar lülitub välja, kui kumbki stsenaarium ei vasta tõele.

Kui avaldus komparaatori ja bitipõhise plokiga

Bitipõhine plokk tagastab tõese või väära selle põhjal, kas kaks väidet on mõlemad tõesed 
(laused on tõesed ( ).

ja ) või kui vähemalt üks
või

Näide 3

Selles näites, kui anduri temperatuur on üle 25 °C või kui vajutate nuppu 1, süttib punane LED-tuli. R
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Näide 4

Lisades näitele 3, kui temperatuur on alla 20 °C või kui vajutate nuppu 2, süttib sinine LED. Vastasel juhul 
lülituvad kõik LED-tuled välja.

B

Silmused

Kasutage tsükliplokke, et kontrollida, mitu korda programm koodiridu käivitab.

Korda [arv] korda

See plokk kordab koodi määratud arv kordi.
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Näide 1

Selles näites esitab //code.Node kõlar 16 juhuslikku sagedust 0,5 sekundi jooksul.

Tingimuslik kordus

Plokk kordab ülesannet samas tingimus kehtib või kuni see vastab tingimusele.

Näide 2: Kuigi Loop

Ajatsükkel jätkub seni, kuni tingimus kehtib. Selles näites jääb LED tsüaaniks põlema, kuni programm peatub.

Näide 3: Kuni Loop
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Kuni lause jätkab silmust, kuni see vastab tingimusele. Selles näites hoiab silmus sinist LED-i põlemas. Kui valgusandur 
tuvastab pimeduse, siis silmus peatub ja lülitab kõlari 8 sekundiks sisse.

Loendamissilmus

See plokk loeb üles määratud täisarvuga, kuni see jõuab vahemiku piirini.

Näide 4

See silmus seab algselt rohelise LED-i heleduse väärtusele 1 ja suureneb 1 võrra, kuni see jõuab 10-ni. LED jääb igal 
heledustasemel 2 sekundiks.

Näide 5

See silmus käivitab kõlari sagedusel 200 Hz ja suureneb 100 Hz võrra, kuni silmus jõuab sageduseni 1400 Hz. Iga 
sagedus mängib 0,5 sekundit.

Matemaatika

Kasutage matemaatikaplokke, et lisada koodi numbrid ja sooritada matemaatilisi toiminguid.
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Põhiline matemaatika

Põhioperaatorid
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Kasutage seda plokki põhiliste matemaatiliste toimingute tegemiseks kahe arvuga ja tulemuse tagastamiseks. 
Saadaolevad toimingud hõlmavad liitmist, lahutamist, korrutamist, jagamist ja eksponente.

Ülejäänud

See plokk tagastab kahe arvu jagamisel saadud jäägi. Näiteks tagastab siin näidatud plokk väärtuse .
4

Ühised konstandid

Kasutage seda plokki, et tagastada ühise konstandi väärtus, sealhulgas pi, naturaalne astendaja, kuldne 
suhe, ruutjuur 2, ruutjuur ½ ja lõpmatus.

Funktsioonid

Teaduslikud funktsioonid

Kasutage seda plokki ühe numbri funktsiooni täitmiseks ja tulemuse tagastamiseks. Saadaolevate funktsioonide 
hulka kuuluvad ruutjuur, absoluutväärtus, pöördväärtus, naturaallogaritm, 10 baaslogaritm, eksponentsiaalne ja 10 
aste.

Trigonomeetrilised funktsioonid
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Kasutage seda plokki trigonomeetrilise funktsiooni täitmiseks ühele numbrile kraadid ja tagastage tulemus. Saadaolevate 
funktsioonide hulka kuuluvad siinus, koosinus, tangens, arkosinus, arkosinus ja arktangens.

Ümardamise funktsioonid

Kasutage seda plokki arvude ümardamiseks lähima täisarvuni ja tulemuse tagastamiseks. Saadaolevate valikute hulka kuuluvad:

•
•
•

ümmargune : allapoole ümardamine, kui kümnendkohad on väiksemad kui 0,5, ümardada üles, kui kümnendkohad on suuremad kui 0,5.

: olenemata kümnendarvust ümardatakse arv alati ülespoole.
: olenemata kümnendarvust ümardatakse arv alati alla.

kokku võtma

ümardada alla

Statistilised funktsioonid

Kasutage seda plokki kahe või enama arvu statistika arvutamiseks ja tulemuse tagastamiseks. Erinevalt teistest 
matemaatika rühma plokkidest nõuab see plokk animekirja numbritest ühe numbri asemel. Saadaolevate valikute 
hulka kuuluvad:

•
•
•
•
•

summa : liitke kõik loendis olevad numbrid kokku. : 
tagastab loendi väikseima numbri. : 
tagastab loendi suurima numbri.

min
max
keskmine : tagastab loendis olevate arvude keskmise.

: tagastab loendi "keskmise" väärtuse.mediaan
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•
•
•

režiimis : tagastab loendis kõige sagedamini esinevad väärtused.
: tagastab loendis olevate numbrite standardhälbe.

: tagastab loendis juhusliku arvu.
standardhälve
juhuslik ese

Juhuslikud numbrid

Juhuslik täisarv

See plokk tagastab juhusliku täisarvu kahe määratud arvu vahel.

Juhuslik murd

See plokk tagastab juhusliku kümnendkoha vahemikus 0 kuni 1,0.

Kontrollige numbrit

Kasutage seda plokki, et kontrollida arvu tüüpi ja tagastada paaris, paaritu, 
algväärtus, täisväärtus, positiivne, negatiivne või jagub antud arvuga.

tõsi võivale . Plokk saab kontrollida, kas number on olemas

Piirake arvu

See plokk tagastab arvu, mis on piiratud kahe määratud väärtuse vahel. Kui arv on suurem kui määratud suur arv, 
tagastab plokk suure arvu. Kui arv on määratud madalast arvust väiksem, tagastab plokk väikese arvu.

Tekst

Kasutage tekstiplokke tekstistringide loomiseks ja nendega toimingute tegemiseks.
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Näide 1
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Selles näites määrab esimene rida muutuv 
esimene täht numbrilisel ekraanil.

minu nimi stringile Paul . Teisel real kuvatakse tekstväljund nagu
minu nimi

Näide 2

See näide kasutab lisamisplokki, mis lisab teksti olemasolevale tekstimuutujale. Määrake muutuja ja 
lisage " ". Täisnimi kuvatakse Tekstiväljundi plokk.

minu nimi et " Paul "
Stokstad täisnimi
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Märge:

Kas märkasite teise stringi ette lisatud tühikut? Lisage tühik, et kahe stringi vahele jääks tühik.

Näide 3

Theteksti loomiseks blokk ühendab kahe või enama ploki teksti. Selles näites ühineb string "juhuslik 
täisarv matemaatika plokk, mis kuvab juhusliku arvu vahemikus 1 kuni 6.

Juhuslik: "
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Näide 4

Selles näites string " LED 
massiiv.

pasco " muutub suurtähtedeks ja kuvab //code.Node tähed " " ja " "P S

Loendid

Kasutage loendiplokki, et luua järjestatud teksti- või numbrikogu.
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Hankige väärtused loendist

Lihtsaim loendi kasutamine on väärtuste loendi loomine ja seejärel iga väärtuse eraldi kutsumine. Selles näites määrame 
muutujale kolmest numbrist koosneva loendi . Programm kutsub iga väärtust eraldi, viidates
selle asukoht loendis: 1, 2 ja 3. Seejärel kasutab programm iga väärtust koos sagedusplokiga, et väljastada //
code.Node kõlarile toon 0,5 sekundiks (500 ms).

märkmeteloend
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Silmuse kasutamine

Koodi hulka saame eelmises näites vähendada tsükli abil. TheSilmused kategoorias on silmus spetsiaalselt loenditega 
kasutamiseks. See tsükkel töötab nagu loendustsükkel, kus programm kutsub iga loendi üksuse iga tsükli tsükliga. Selles 
näites määrab tsükkel muutuja esimesele loendiüksusele (1), seejärel kordab teise loendiüksuse (2) koodi ja kordab veel 
kord viimase loendiüksuse (3) koodi.

j

Loo tekstist loend

Saate luua loendeid tekstistringist, mis sisaldab mitut väärtust, mis on eraldatud eraldusmärgiga. Selles näites loome 
arvude loendi, sisestades tekstiplokki väärtused ja eraldades need komaga. Loendiplokis anname programmile ka 
käsu kasutada eraldajana koma. Selle tulemusena väljastab //code.Node kõlar sagedused 261, 327, 418 ja 192, 
esitades kumbagi 0,5 sekundit.
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Looge loend üks väärtus korraga

Saate määrata muutuja numbrite loendist üks väärtus korraga. Selles näites määrake muutujaks kolme erinevat 
täisarvu sisaldav loend. Silmuses esitab //code.Node kõlar loendi väärtuste #1 ja #3 sagedusi, muudab loendi esimest 
ja viimast väärtust ning esitab need väärtused uuesti.

Kõlari väljund kõlab teistmoodi kui esimesel ringil, kuna kood muutis sagedusi pärast tsükli ühekordset läbimist. 
Lõpptulemus on see, et //code.Node kõlar väljastab sagedused 491 ja 182.
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Looge väärtuste massiiv

Massiiv on loend loendis. See on kasulik väärtuste edastamiseks käsule, millel on rohkem kui üks parameeter. 
Näiteks //code.Node RGB LED-plokil on konkreetse värvi loomiseks kolm parameetrit: punane (R), roheline (G) ja (B). 
Massiiv on mugav meetod, mida kasutada, kui tahame LED-i värvi mitu korda muuta.

Allolevas näites loome neli kolme väärtust sisaldavat loendit ja asetame need teise loendisse. See loob muutujale 
määratud massiivi suurusega 3 × 4
rida

, ja
värvi. Selle tulemusel kuvab //code.Node RGB LED-tuli rohelist, punast, sinist ja kollast 0,5 sekundit.

colorArray . Tsükkel läbib massiivi iga rea, määrates
muutuv. Silmuse sees määrame rea 1., 2. ja 3. väärtuse

muutujad vastavalt. Neid muutujaid kasutatakse seejärel RGB LED-plokis, et luua a
rgbList redValue ,

rohelineVäärtus blueValue

Muutujad

Kasutage muutujate plokke, et salvestada väärtus, millele kood võib hiljem viidata.

136 3 - Kuidas ma saan?



Näide 1
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Selles näites loome muutuja
kuvatakse seejärel tekstiväljundis nimega

diceValue ja määrake see juhuslikule arvule vahemikus ja . Väärtus
. ANumbrite ekraan näitab tekstiväljundit.

1 6
diceValue täringukuva

Näide 2

See näide sisaldab kahte muutujat. Esimene muutuja
on määratletud kui üksus igas loendis. Esimene kord, kui silmus läbib, on 261, teisel korral 327 ja kolmandal korral 
392.

märkmeteloend kauplused a nimekirja numbritest. Teine muutuja j
j

Näide 3

Kui muutuja on arv, saate kasutada muutma blokk muutuja väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks. Selles näites 
on muutuja suureneb 1 võrra iga kord, kui vajutate //code.Node nuppu 1.nupp1Loendur

Märge:

Määrake väärtus nupp1Loendur 0-le koodi alguses, kuna Blockly ei eelda, et muutuja algab 0-st.

Funktsioonid

Kasutage funktsiooniplokke, et luua funktsioone, mis struktureerivad konkreetseid ülesandeid.
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Näide 1: Lihtne funktsioon
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Programmeerijad kasutavad funktsioone korratavate ülesannete salvestamiseks ja koodi loetavamaks muutmiseks. Selles näites on funktsioon 

nimega määrab //code.Node RGB LED-i juhusliku värvi. Pannes selle koodi eraldi funktsiooni,
põhikoodiplokki on lihtsam lugeda.

set RandomLED

Näide 2: Muutujate edastamine funktsiooni

Viime näite 1 sammu edasi, luues ka funktsiooni noodi esitamiseks. Noodi esitamiseks peame funktsiooni sisestama 
väärtuse, et programm teaks, millist nooti mängida. Selle tegemiseks valige atribuudid

funktsiooniplokile ja lisage sisendi nimi funktsiooni blokeerimine.

Silmuses salvestab kood noodi sageduse
Funktsioon kutsus võtab sisendi nimega
funktsioon lülitab kõlari välja ja esitab loendis iga nooti 0,5 sekundit.

i muutuja, mis saab oma väärtuse väärtusest
. Kood edastab muutuja sellesse funktsiooni. The

märkmeteloend muutuv.
playNote märkusFreq i
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Näide 3: funktsiooni väärtuste tagastamine

Funktsioonid võivad tagastada ka väärtuse. Selles näites on funktsioon nimega the

juurde

getNoteFrequency otsib üles tegelase
, mille kood edastab

i
märkmeteloend nimekirja ja tagastab noodikirja sageduse. See väärtus määratakse seejärel väärtusele

funktsioon noodi esitamiseks.
märkusFreq

playNote

Riistvara

Kasutage PASCO andurite ja tarvikutega suhtlemiseks riistvaraplokke.
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Andurite sisendid

Kasutage anduri mõõtmisi riist- ja tarkvaraväljundite juhtimiseks.

Lugege mõõteväärtust

Kasuta väärtus andurilt mõõtmise lugemiseks. Selles näites on ühendatud //code.Node, mis annab võimaluse 
valida loendist mis tahes selle mõõt.

142 3 - Kuidas ma saan?



Nulli andur

Kasuta null andur blokeerige anduri mõõtmine nullini.

//kood.Sõlmväljundid

Juhtige väljundseadmeid //code.Node'is, kasutades kooditööriistas pakutavaid spetsiaalseid plokke.

Kõlar

Kõlari juhtimiseks //code.Node'is on saadaval kaks plokki. Üks plokk määrab kõlari sageduse ja teine   lihtsalt lülitab 
selle sisse ( ) või välja ( ) . Samuti saate kõlari välja lülitada, määrates sageduseks 0.tõsi vale

LED massiiv

Iga //code.Node LED-massiivi LED-i heleduse määramiseks on saadaval kolm plokki. Seadistage iga LED-i heledus 
skaalal 0 kuni 10. Valige massiivi LED selle järgix ja y koordineerida. Massiivi vasak ülanurk
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on defineeritud kui alguspunkt (0,0). Thex koordinaat vastab horisontaalsuunale ja y koordinaat vastab 
vertikaalsuunale.

Järgmine plokk määrab massiivi ühe LED-i heleduse.

Järgmine plokk määrab LED-ide rühma heleduse. Määratlege iga LED-i koordinaat kahe järjestikuse numbriga, kus 
esimene number onx koordinaat ja teine   number on y koordineerida. Eraldage kõik loetletud LED-id tühikuga. Järgmises 
näites moodustame massiivi keskel diagonaaljoone ülevalt vasakult alla paremale.

Kolmas plokk määrab iga LED-i, valides kasti. See näide joonistab rõõmsa näo.

RGB LED

Kontrollige //code.Node RGB LED-i värvi, määrates punase heleduse R , roheline G , ja sinine B LEDid.

//kontroll.Sõlmväljundid

Juhtige //control.Node'iga ühendatud väljundseadmeid spetsiaalsete plokkide abil.

Kõlar

Kõlari juhtimiseks //code.Node'is on saadaval kaks plokki. Üks plokk määrab kõlari sageduse ja teine   lihtsalt lülitab 
selle sisse ( ) või välja ( ) . Samuti saate kõlari välja lülitada, määrates sageduseks 0.tõsi vale
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Servo mootorid

Kasuta seadke servo plokk asendi- või pideva pöörlemisega servomootorite juhtimiseks.

1 //juhtimine.Sõlmevalija

Kui kasutate rohkem kui ühte //control.Node'i, valige, millist //control.Node'i soovite juhtida.

2 Port

Valige //control.Node'is port, millega servo on ühendatud.

Servo režiim

Valige nurk tavalistele servodele või pöörlema   kiirusega pideva pöörlemisega servodele.

3

Märge:

Kasuta lülitage toide välja valik, kui te ei soovi, et servo energiat tarbiks. Servo ei hoia 
oma positsiooni, kui see valik on valitud.

4 Väärtus

Positiivne väärtus pöörab servot vastupäeva ja negatiivne väärtus päripäeva. Sest nurk , sisestage 
väärtus vahemikus -90 kuni 90 kraadi. Sestpöörlema   kiirusega , sisestage väärtus vahel
- 100 ja 100%. Saate selle ploki asendada ka mõnega, mis on päritMatemaatika Grupp.

Sammmootorid

Kasuta seatud stepper plokk suure või väikese kiirusega sammmootori juhtimiseks. Saate konfigureerida stepperi nii, et see 
pöörleks pidevalt või teatud nurga all.
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Märge:

Stepper ei pöörle, kui nurga, maksimaalse kiiruse või kiirenduse parameetrid on seatud nullile.

1 Ühikud

Valige, milliseid ühikuid soovite nurga, maksimaalse kiiruse ja kiirenduse jaoks kasutada.

//juhtimine.Sõlmevalija

Kui kasutate rohkem kui ühte //control.Node'i, valige, millist //control.Node'i soovite juhtida.

2

3 Port

Ühte plokki saab kasutada mõlema toiteväljundi pordi samaaegseks konfigureerimiseks. Märkige ruut pordi A, pordi 
B või mõlema konfigureerimiseks.

4 Pöörlemisrežiim

Valige üks järgmistest režiimidest.

• pöörake stepperit pidevalt

Selles režiimis pöörleb sammas, kuni teine   plokk muudab liikumist. Sisestage väärtus
maksimum kiirus pöörlemiskiiruse määramiseks. Sisestage väärtus kiirendus et 
määrata kiirus, mille abil samm-samm muudab oma kiirust nullist kiirusele maksimum 
kiirus .

• keerake stepper läbi

Selles režiimis pöörleb stepper sisestatud summa võrra nurk . Sisestage väärtus 
maksimum kiirus pöörlemiskiiruse määramiseks. Sisestage väärtus kiirendus et 
määrata kiirus, milleni stepper kiirendab maksimum kiirus ja aeglustab kiirust kuni 
peatumiseni.

• peatus

Selles režiimis aeglustub stepper kuni peatumiseni. Sisestage 
aeglustuskiiruse määramiseks kiirenduse väärtus.

5 Nurk ( läbi ainult režiim)

Sisestage aste, mille jaoks aste pöörleb, ja peatuge. KuiOodake lõpetamist kast on valitud, ei liigu 
programm järgmisesse plokki enne, kui mootor on oma pöörlemise lõpetanud.

146 3 - Kuidas ma saan?



6 maksimum kiirus

Sisestage samm-sammu maksimaalne pöörlemiskiirus. Positiivne arv pöörleb vastupäeva ja 
negatiivne arv päripäeva.

7 Kiirendus

Sisestage kiirus, mida sammas pöörlema   hakkamisel kiirendab. Kasutamiselläbi režiimis, määrab 
see väärtus ka aeglustuse peatumisel.

Märge:

Suured kiirenduse väärtused võivad põhjustada tõmblevaid liigutusi, mis muudavad liikumise vähem täpseks. See 

võib põhjustada ka mootori libisemise ja ebatäpsete mõõtmiste edastamise.

8 Oodake lõpetamist (läbi ainult režiim)

Märkige see ruut, et lubada stepperil enne järgmise ploki juurde liikumist oma pööramine lõpule viia.

Järgmises tabelis on loetletud iga mõõtmise lubatud vahemik ühikute kaupa. Minimaalsest väärtusest väiksem sisestatud 
väärtus väljastab minimaalse väärtuse. Maksimaalsest väärtusest suurem sisestatud väärtus väljastab maksimaalse väärtuse.

p/s p/min °/s rad/s

Min Max Min Max Min Max Min Max

Nurk 0 68.26 0 68.26 0 24570 0 428,8

maksimum kiirus - 2 2 - 120 120 - 720 720 - 12.6 12.6

Kiirendus 0 6.826 0 409,6 0 2457 0 42,88

Kasva valgust

Kasuta sea   kasvama valgusplokk, et juhtida Grow Lighti siniste ja punaste LED-ide heledust. Punase (R) ja sinise (B) 
valgusdioodi heleduse määramiseks sisestage väärtus vahemikus 0 kuni 10.

Toiteväljundplaat

Kasutage toiteväljundplaadiga ühendatud seadmete juhtimiseks seatud väljundvõimsuse plokki. Toiteväljundplaat saab 
juhtida mis tahes seadet, mida saab toita kuni 5 volti 1 amprise vooluga. Plaat sisaldab kahte kanalit, mis võimaldab 
ühendada ja juhtida kahte seadet samaaegselt. Saate ühendada seadme iga kanaliga, kasutades USB-porti või 
terminale. Väljundvõimsust saab terminaliühenduse kasutamisel muuta. Toide saadakse impulsi laiuse modulatsiooni 
(PWM) abil.
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1 //juhtimine.Sõlmevalija

Kui kasutate rohkem kui ühte //control.Node'i, valige, millist //control.Node'i soovite juhtida.

2 Port

Valige toiteväljundi port, millega toiteväljundplaat (A või B) on ühendatud, ja toiteväljundplaadi kanal, 
millega seade on ühendatud (CH1 või CH2).

3 Ühendus

Valige, kas seade on ühendatud USB või juurde terminal .

Tähtis:
Veenduge, et terminal ei ole valitud, kui USB-seade on ühendatud. USB-seade võib 
kahjustuda, kui toiteväärtus on seatud alla 100%.

4 Väärtus

• USB : Valige
asendage see plokk ühega Loogika Grupp.

• terminal : Sisestage võimsuse väärtus vahemikus -100 kuni +100%. Protsent näitab PWM-
signaali töötsüklit. Madalam protsent vastab madalamale keskmisele pingele. Saate selle 
ploki asendada ka mõnega, mis on päritMatemaatika Grupp.

tõsi toite sisselülitamiseks või vale toide välja lülitada. Sa saad ka

Käivitage üleslaaditud kood

Theüles laaditud kood plokki saab kasutada
blokki, peab kooditööriistas olev kood erinema faili //control.Node üles laaditud koodist.

alustada võipeatus kood laaditi üles sõlme //control.Node. Selle kasutamiseks

Järgmine näidiskood kasutab seda plokki üleslaaditud koodi käivitamiseks ja peatamiseks, kasutades a Juhtmevaba valgusandur

mõõtmine. Üleslaaditud kood algab klõpsamiselAlusta . Kui andur tuvastab pimeduse (seadistatud väärtusele a

väärtus väiksem kui

ka üleslaaditud kood peatub.
600 ), lakkab üleslaaditud koodi töötamine 5 sekundiks ja algab seejärel uuesti. Kui klõpsatePeatus ,
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Smart Cart tarvikute väljundid

Looge programm, mis juhib nutika ventilaatori lisaseadme tõukejõudu, nutika käru mootori kiirust või käivitab mürsu 
nutika ballistilise käru lisaseadmest.

Nutika ventilaatori tarvik

Kasuta seadke väljund plokk tõukejõu määramiseks Nutika ventilaatori tarvik vahemikus -100 kuni +100. Võite 
kasutada tõukejõu määramiseks vaikenumbriplokki või asendada see blokiga rühmast Math.

Kasuta sisse lülitada plokk ventilaatori sisse- või väljalülitamiseks. Seadke parameeter väärtusele

ventilaator. Kasutage plokkiLoogika rühmitus tõese/vale ploki asemel, et luua loogiline avaldis ventilaatori sisse- või väljalülitamiseks.
tõsi ventilaatori sisselülitamiseks või vale välja lülitada

Nutikakäru mootor

Kasuta seadke väljund ploki võimsuse määramiseksNutikakäru mootorvahemikus -100 kuni +100. Võite kasutada 
võimsuse määramiseks vaikenumbriplokki või asendada see blokiga rühmast Matemaatika.
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Kasuta sisse lülitada plokk mootori sisse- või väljalülitamiseks. Seadke parameeter väärtusele

lülita mootor välja. Kasutage plokkiLoogika rühmitus tõese/vale ploki asemel, et luua loogiline avaldis mootori sisse- 
või väljalülitamiseks.

tõsi mootori sisselülitamiseks või vale juurde

Nutika ballistilise käru tarvik

Laske mürsk väljaNutika ballistilise käru tarvikkasutadesvabastada mürskblokk.

Signaaligeneraatori väljundid

Juhtige Blockly koodi abil signaaligeneraatori väljundpinget, sagedust ja lainekuju.

Sellel lehel kirjeldatud plokke saab kasutada koos signaaligeneraatori juhtimiseks seadmel Juhtmeta AC/DC 
moodul ja 550 universaalne liides.

Määrake väljundväärtus

Kasutage seda plokki signaaligeneraatori väljundpinge määramiseks. Vaikenumbriploki saab asendada plokiga alates
Matemaatika Grupp. Selles näites on AC/DC mooduli pinge seatud 1 voltile.

Määrake väljundsagedus

Kasutage seda plokki signaaligeneraatori sageduse määramiseks. Vaikenumbriploki saab asendada plokiga alates
Matemaatika Grupp.

Määrake väljundlainekuju

Kasutage seda plokki signaaligeneraatori lainekuju määramiseks. Selles näites on AC/DC mooduli lainekuju seatud 
ruutlainele.
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Lülitage väljund sisse või välja

Kasutage seda plokki signaaligeneraatori sisselülitamiseks 

( plokk alates Loogika Grupp.

tõsi ) või väljas ( vale ) . Vaikimisi tõene/väär ploki saab asendada a-ga

Näide: mitut plokki kasutatakse koos

Selles näites väljastab traadita AC/DC moodul ruutlaine amplituudiga 2 V ja sagedusega 1000 Hz.

Koodi väljund

Kasutage koodiväljundi plokke teksti- või numbriväljundi pakkumiseks aNumbridvõi Tabelikuva.
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Tekstiväljund

See plokk väljastab tekstistringi.

Numbriline väljund

See plokk väljastab arvväärtuse, näiteks anduri mõõtmise.
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Loo tekstiväljund

1. Klõpsake nuppuLoo tekstiväljundnuppu, sisestage väljundi nimi ja klõpsake nuppuOkei .

2. Sulgege kooditööriist.

3. Klõpsake

4. Klõpsake Valige Mõõtmine , valigeKasutaja sisestatud vahekaarti, seejärel valige tekstiväljundi nimi.
, valige mall ja seejärel kuva numbrid .
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Näide 1: Teksti ja numbrite kuvamine

See näide sisaldab kahte numbrilist kuva, millest üks näitab tekstiväljundit ja teine   numbriväljundit.

Näide 2: Numbrite kuvamine tekstiväljundis

Tekstiväljundis on võimalik kuvada numbreid. Kuid kood tõlgendab numbreid tekstistringina, mitte mõõtühikuna, mis 
tähendab, et kood ei saa väljundis matemaatilisi tehteid rakendada. Numbri kuvamisel näete teksti- ja numbrikuva 
erinevust.
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Kasutaja sisendplokid

Kasutaja sisestatud andmete kasutamiseks Blockly programmis kasutage kasutaja sisendplokke.

Märge:

Seda funktsiooni ei toetata kood, mis laaditakse üles //control.Node. Koodi tuleb käivitada SPARKvue'st.
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Looge loend tabelikuvast

Selle asemel, et luua väärtuste loend, kasutades plokki alates Loendid kategooriasse, saate luua loendi, sisestades väärtused 
jaotisesse a Tabel kuva. Tabeli kasutamine on mugav, kuna te ei pea loendisse üksuste lisamiseks või sealt eemaldamiseks koodi 
muutma. Kaaluge järgmist näidet:

Selles näites seab programm kõlari väljastama iga loendiploki sagedust 500 ms jooksul. Sama asja saate teha, 
kasutadeskoosta nimekiri blokeerida Kasutaja sisend kategooria:
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Selle asemel, et sisestada väärtusi loendiplokki, sisestate väärtused a-sse Tabel kuva:

Kasutaja sisestatud andmetabeli loomiseks tehke järgmist.

1. Ehitage uus leht ja valige kuvamiseks tabel.
2. Klõpsake Valige Mõõtmine .
3. Valige Kasutaja sisestatud vahekaarti ja seejärel klõpsake Loo andmekogum .

4. Sisestage a Mõõtmise nimi seejärel klõpsake Okei .
5. Sisestage andmed veergu.

Kui olete kasutaja sisestatud andmete mõõtmise loonud, saate lisada a koosta nimekiri blokk tööalale Blockly.

Aeg

Kasutage ajaplokke koodi peatamiseks või ajatempli saamiseks programmi käivitamise hetkest.
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Näide 1: Uneblokkide kasutamine

Unerežiimi plokid peatavad koodi määratud ajaks. Selles näites lülitab kood üheks sekundiks sisse punase LED-i, seejärel 
pooleks sekundiks sinise LED-i ja lõpuks kaheks sekundiks rohelise LED-i. Pange tähele, et kui programm on unerežiimis, 
ei täida see muid toiminguid.
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Näide 2: Uneblokk, mis põhjustab tõrke

Oletagem, et soovite muuta //code.Node RGB LED-i värvi iga kahe sekundi järel ja samuti lülitage //code.Node kõlar 
sisse või välja, kasutades //code.Node nuppe. Selles näites, kui vajutate nuppu 1, võib kõlar sisse lülituda või mitte. Seda 
seetõttu, et kood kontrollib ainult nupu olekutpärast iga kahe sekundi järel. Kui nuppu selle kontrollimise ajal alla ei 
vajutata, ei lülita kood kõlarit sisse. Kõlari sisselülitamiseks peate vajutama ja hoia Nupp 1 nii, et kui LED-tuli muutub, on 
nupu 1 olek . Kõlari väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu 2, nii et seda hoitakse all samal ajal, kui LED-tuli 
muutub.

tõsi

Näpunäide:

Vaata Näide 4 selle probleemi lahendamise meetodi kohta.
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Näide 3: hetkelise aja leidmine

Kasuta saada aeg ms blokk, et saada sündmuse toimumise ajatempel. Selles näites kasutab kood seda plokki, et 
määrata, kui kaua kulub temperatuuri saavutamiseks 25 °C. Kasutanumbri väljund blokk alates Koodi väljund kellaaja 
kuvamiseks.

Näide 4: sünkroonsete funktsioonide täitmine

Kasuta saada aeg ms blokeerige, kui soovite, et ülesanded toimuksid iga kord x sekundite hulk. Selles näites määrake 
muutuja programmi alguses olevale ajatemplile. Seejärel kasutage if-lauset tingimusega, etajakontroll
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komplektid

kasutage //koodi eraldi tingimuslauset.Sõlmkõlar lülitub sisse, vajutades nuppu 1 või lülitage välja, vajutades nuppu 2. 
Silmus ei pea peatuma enne kõlari sisse- või väljalülitamist. See ei tööta uneplokkidega, nagu vtNäide 2.

ajakontroll praegusele ajatemplile iga kahe sekundi järel ja käivitab set RandomLED funktsiooni. Samal ajal,

Märkmed

Kasutage märkmete plokke, et lisada oma koodile kommentaare, mida programm ignoreerib. Sisestage üks noot plokkide 
vahele või seostage noot plokkide rühmaga.

Üherealised märkmed
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Üherealised märkmed on kasulikud koodile kommentaaride lisamiseks, et aidata teistel mõista, kuidas kood töötab. 
Need plokid on kasulikud ka koodile metaandmete (nt autori nime ja redaktsioonikuupäeva) lisamiseks. Saate lisada 
plokile eelneva või järgneva rea   märkuse.

Blokeeri rühmamärkmed

Block Group märkmed töötavad nagu üherealised märkmed, välja arvatud see, et märkmega saab seostada mitu plokki. See 
on kasulik plokkide rühma liigutamiseks märkmeplokki lohistades. Lisaks saate blokkide rühma keelata, keelates 
märkmeploki.

Impordi ja ekspordi kood

Importige ja eksportige Blockly kood, et jagada teiste SPARKvue või Capstone'i failide vahel.

Jagage rakenduses loodud programmi Kooditööriist teise failiga, kasutades importi
tööruumist. Blockly kood eksporditakse .pcbx-failina, mille saate importida SPARKvue või Capstone'i faili.

ja eksportida tööriistad ülaosas

Märge:

Seda funktsiooni iOS- ega Android-seadmetes ei toetata.
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➜

Ekspordikood

1. Klõpsake eksporditööriista

2. Valige asukoht, kuhu soovite faili salvestada, seejärel klõpsake nuppu Salvesta.
tööala Blockly ülaosas.

Märge:

järgmist tüüpi mõõtmisi ei ole võimalik eksportida:

• Kasutaja sisestatud andmed

• Arvutusandmed
• Taimeri andmed fotoväravatest

Impordi kood

Saate importida koodi uude faili või faili, mis juba sisaldab olemasolevat koodi. Kui fail sisaldab olemasolevat koodi, 
lisatakse imporditud kood tööruumi eraldi koodirühmana.

1. Klõpsake imporditööriista

2. Liikuge selle pcbx-faili asukohta, mida soovite importida, ja klõpsake nuppu Avatud .
tööala Blockly ülaosas.

Märge:

Kui impordite koodi, mis sisaldab plokki, mille nimi on identne olemasoleva faili plokiga, nimetatakse 
imporditud plokk ümber.
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PASCO koodiraamatukogu

Importige programm, mis sisaldab koodi, mida saate redigeerida ja edasi arendada.

PASCO kooditeek sisaldab näidisprogramme, mis töötavad koos //kood.Sõlm ja //control.Node. Nupp PASCO Code 
Library on nähtav ainult siis, kui ühendate seadme.

Programmi importimine

1. Klõpsake PASCO kooditeeki
2. Valige menüüst kategooria.
3. Valige loendist programm. Programmi kirjeldus on toodud akna allosas.
4. Klõpsake Okei programmi importimiseks.

tööala Blockly ülaosas.

Kui avate programmi, võidakse funktsioonid ja muud plokid ahendada, et vältida tööruumi segamist. Kui soovite uurida, 
kuidas programm töötab või muudatusi teha, saate seda tehalaiendage plokke üksikasjade nägemiseks.

//kood.Sõlmprogrammid

Importige programmid, mis on mõeldud kasutamiseks koos //kood.Sõlm.

Kerige teksti

See programm sisaldab funktsiooni, mis suudab teksti kerida //code.Node'i 5x5 LED-massiivis. Funktsioonil on kaks 
parameetrit:

• Tekst : Massiivis kerimiseks sisestage tekstiplokki märgid. Saate sisestada mis tahes tähe või numbri ja järgmised 
sümbolid: , , , , , ja .

• Kordade arv : Sisestage väärtus, mis näitab, mitu korda tekst üle massiivi kerib.
. / + - = !

Muusikat mängima

See programm sisaldab funktsiooni, mis esitab laulu //code.Node'i kõlaris. Funktsioonil on kaks parameetrit:

• Tempo : Laulu esitamise kiiruse määramiseks sisestage number. Suurem arv vastab kiiremale tempole.

• laul : See sisaldab tekstiplokkide loendit laulu nootide sisestamiseks. Iga tekstiplokk võib kujutada laulu takti.

Loo loomiseks sisestage noodid tähtedena lugude loendi tekstiplokkidesse. Puhkekohti tähistavad kaldkriipsud
. Saate noote ja pause muuta järgmistel viisidel./
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• Teravad ja lamedad

Sisestage või

• oktaavid

# b järgides märkust. Näiteks, A# tähistab A-teravat ja Ab tähistab A-korterit.

Noodi oktaavi määramiseks sisestage noodi ette number. Näiteks,
mis on tavaliselt 440 Hz. See seab ka kõik järgmised noodid samale oktaavile, kuni määrate uue 
oktaavi.

4A mängib nooti A4 ,

• Kestus

Sisestage pärast nooti või pausi number, et määrata selle esitamise kestus. Arv tähistab kestuse 
pöördväärtust. A tähistab poolt, a tähistab veerandit ja nii edasi. Näiteks,

mängib A-d veerandnoodina. See määrab ka kõik järgmised noodid ja jääb samaks, kuni 
määrate uue kestuse.

2 4
A4

• Punktilised noodid ja vahed

Punkt suurendab kestust poole võrra. Sisenema * pärast nooti või puhkust, nt A* .

• Seosed

Siduge taktide vahele märge, sisestades a
on seotud kahe takti vahel, et mängida kestusega, mis on võrdne terve noodi pluss poolega. Kui

puudu, mängiks see kood kahte eraldi G-nooti.

~ pärast märkust. Järgmises näites G-märkus

~

//kood.Node Invaders

See programm pakub LED-massiivil kuvatava arkaadmängu koodi. Mängu eesmärk on kõrvaldada tulnukad 
sissetungijad enne, kui nad jõuavad massiivi põhja. Kasutage kiirendusmõõturit kahuri liigutamiseks vasakule ja 
paremale kallutades ning vajutage nuppu 2, et laser tulistada. Kui mäng on läbi, kuvab massiiv kõrvaldatud 
sihtmärkide arvu.

Korda mustrit

See programm pakub LED-massiivil kuvatava mälumängu koodi. Programm kuvab mustri, vilgutades jooni massiivi 
vasakul ja paremal küljel. Eesmärk on korrata mustrit, vajutades nuppe 1 ja 2, mis vastavad massiivi vasakule ja paremale 
küljele. Mängu raskusaste suureneb iga eduka matšiga, lisades mustrile ühe täiendava elemendi. Kui mäng on läbi, 
kuvab massiiv õigete mustrite koguarvu.

PASCObot programmid

Importige programmid, mis on mõeldud kasutamiseks koos PASCObot.

Märge:

PASCOboti funktsioonide korrektseks tööks ühendage roboti paremal küljel asuv samm-mootor üksuse //
control.Node toiteväljundpordiga A.
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Liigutage vahemaa

See programm sisaldab funktsiooni, mis liigutab PASCObot teatud kaugusele. Funktsioon sisaldab parameetrit kauguse 
sisestamiseks sentimeetrites. Sisestage positiivne arv, et liigutada robotit edasi, või negatiivne arv, et liigutada robotit 
tagasi.

Liikuge kiirusega

See programm sisaldab funktsiooni, mis liigutab PASCObotit pidevalt kindlaksmääratud kiirusega. Funktsioon sisaldab 
parameetrit kiiruse sisestamiseks cm/s. Sisestage positiivne arv, et liigutada robotit edasi, või negatiivne arv, et 
liigutada robotit tagasi.

Pöörake vasakule või paremale

See programm sisaldab kahte funktsiooni, mis pööravad PASCObotit 90° vasakule või 90° paremale. Funktsioonide kasutamiseks lisage 
lihtsalt funktsiooniplokk oma koodi.

Pöörake

See programm sisaldab funktsiooni, mis pöörab PASCObot teatud nurga all. Funktsioon sisaldab parameetrit nurga 
sisestamiseks kraadides. Boti paremale pööramiseks sisestage positiivne arv või roboti vasakule pööramiseks negatiivne arv.

Jälgi joont

See programm sisaldab funktsiooni, mis paneb PASCOboti järgima musta või valget joont, kui seda kasutatakse koos Rea 
jälgija moodul. Funktsioon sisaldab kahte parameetrit:

• Joone intensiivsus (%)

See parameeter näitab ligikaudset maksimaalset intensiivsust, mida moodul Line Follower 
mõõdetakse, kui see asetatakse joone kohale.

• Pinna intensiivsus (%)

See parameeter näitab ligikaudset maksimaalset intensiivsust, mida moodul Line Follower 
mõõdetakse, kui see asetatakse pinnale, millel see liigub, näiteks põrandale või lauale.

Enne funktsiooni kasutamist salvestage mõned joone ja pinna intensiivsuse näidismõõtmised, et määrata, millised 
väärtused parameetritesse sisestada. Sa peaksidkeelake koodi täitmine et programm intensiivsuste mõõtmisel tööle ei 
hakkaks.

Säilitage vahemik

See programm sisaldab funktsiooni, mis kasutab Vahemiku leidja moodul. Kasutage seda funktsiooni, et liigutada 
robotit selle ees olevast objektist teatud kaugusele ja hoida seda kaugust. Näiteks kui asetate objekti roboti ette, liigub 
robot objekti poole, kuni kaugus on võrdne funktsiooni parameetrisse sisestatud väärtusega. Kui liigutate objekti 
robotile lähemale, liigub robot tagurpidi, et säilitada parameetris määratud kaugus.
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Juhthaarats

See programm sisaldab nelja funktsiooni, mis kasutavad PASCObot Gripperi tarvik kahega Servo mootorid. Funktsioonide 
abil saate haaratsid alla lasta, tõsta, avada ja sulgeda. Iga funktsioon sisaldab muutujat, mis määrab servo nurga. 
Vajadusel saate muuta nurki väärtustele, mis teie seadistusega kõige paremini sobivad.

Laadige kood üles sõlme //control.Node

Laadige kood üles sõlme //control.Node, et see saaks töötada arvutist sõltumatult.

Koodi üleslaadimine on mõnikord vajalik programmide jaoks, mis nõuavad sujuvat tööd, kuna Bluetooth võib 
koodijuhiste saatmisel kogeda väikeseid viivitusi.

Märge:

Üleslaaditud koodi ei ole võimalik //control.Node'ist alla laadida. Koodi kaotamise vältimiseks salvestage kindlasti 
kõik programmid SPARKvue või Capstone'i faili.

Laadi üles tööriistariba

Kasutage tööriistariba, mis asub lehe paremas ülanurgasKood tööriist koodi üleslaadimiseks, käivitamiseks ja kustutamiseks failist //control.Node:

1 Valige //control.Node

Kasutage seda tööriista, et valida, millist //juhtsõlme soovite hallata, kui ühendatud on 
rohkem kui üks // juhtsõlm.

2 Laadige kood üles

Klõpsake koodi üleslaadimiseks sõlme //control.Node. //control.Node piiksub kaks korda, kinnitamaks, 
et kood on üles laaditud.

3 Käivita kood

Klõpsake faili //control.Node üles laaditud koodi käivitamiseks. Koodi käitamise peatamiseks klõpsake uuesti.

4 Kustuta kood

Klõpsake varem faili //control.Node üles laaditud koodi kustutamiseks. //control.Node piiksub 
kaks korda, kinnitamaks, et kood on kustutatud.

Üleslaaditud koodi käivitamine

Üleslaaditud koodi käivitamiseks ja peatamiseks on kolm võimalust:

3 - Kuidas ma saan? 167



• Klõpsake käsul Käivita kood

• Vajutage //control.Node toitenuppu.
• Kasuta üles laaditud kood blokk programmis:

aastal Kood tööriist.

Anduri andmete lugemine

Kui //control.Node töötab üleslaaditud koodi, saab see anduri andmeid tarkvarale tagasi saata. Samuti saate faili //
control.Node tarkvaraga lahti ühendada ja ühendada, kui see töötab üleslaaditud koodi katkestusteta. See võib olla 
kasulik, kui soovite salvestada andmeid //control.Node'ist mitmes seadmes.

Märge:

Enne andmete salvestamist keelake kindlasti koodi täitmine Kood tööriist, et vältida tarkvara koodi segamist 
üleslaaditud koodiga.
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