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1. Wstęp 

 
Celem ćwiczenia jest zmierzenie ruchu ciał za pomocą ultradźwiękowego detektora ruchu 

współpracującego z programem  Coach 5.  Ruch drgający obserwuje się na przykładzie 
wahadła sprężynowego a ponadto program  Coach 5  ruch tego wahadła rysuje odpowiednim 
równaniem różniczkowym, które rozwiązuje numerycznie. W skład zestawu laboratoryjnego 
wchodzą: 
 

1.  komputer  PC  z programem  Coach 5 
2.  konsola pomiarowa  Coach Lab II 
3.  zasilacz do konsoli  FW 7207/12 
4.  przewód koncentryczny z wtykami 9-cio żyłowymi do połączenia konsoli z   

 komputerem 
5.  ultradźwiękowy detektor ruchu  Ultrasonic Motion Detector 
6.  czujnik siły  Force Sensor   
7.  podziałka ze skalą  1,5m 

 
Zestaw komputerowy  Coach  pracuje w środowisku  Windows  i umożliwia nie tylko 
wykonywanie pomiarów, ale również analizę i przetwarzanie danych pomiarowych. Przed 
rozpoczęciem ćwiczenia sprawdź, czy zestaw laboratoryjny jest kompletny. 
 Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia teoretyczne: 
 

• ruch harmoniczny, częstotliwość, amplituda, okres 
• ruch drgający, wahadło sprężynowe, izochronizm 
• wyznaczanie prędkości przy pomocy czujnika ruchu 
• rodzaje ruchów 
•  

 
UWAGA: Należy przynieść ze sobą nośnik informacji do rejestracji wyników  
       pomiarowych. 
                 Konsola pomiarowa jest już podłączona do komputera przewodem (4). 
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1. Przygotowanie do pomiarów 
 

Połącz interfejs  CoachLab2  do zasilacza 12V. Po podłączeniu zapalają się na chwilę 
kolorowe diody umieszczone na środku interfejsu a stale świecąca się zielona dioda 
informuje o zasilaniu interfejsu. Aby uruchomić program komputerowy  Coach5  kliknij po 
kolei: 
 

START->WSZYSTKIE PROGRAMY->CMA COACH 5->AUTHOR 
 
Przy prawidłowym podłączeniu interfejsu pojawi się okno  „Select a Project”.  Wybierz w 
nim pasek  „ Investigations –  4. Exploring physics”  i zatwierdź  OK.  Po ukazaniu się okna 
„Open an activity”  kliknij przycisk  „New Activity”   i w oknie  „Select a panel”  wybierz 
opcje  Coach Lab 2  i  zatwierdź  OK. Przy prawidłowym postępowaniu powinno ukazać się 
okno  Activity options.  W rubryce „Name of the activity” wpisz temat: 
 

„Komputerowe pomiary ruchów mechanicznych” 
 
i zatwierdź  OK.  Przy prawidłowym wykonaniu powyższych poleceń na ekranie monitora  
zobaczymy : 
 

 
 
W pasku napis 

„Coach 5 – Investigations – 4. Exploring physics – Komputerowe pomiary ruchów 
mechanicznych”. 

oraz dwa białe pola, dwie kratownice i zarysu interfejsu. Przed rozpoczęciem następnego 
etapu postępowania skontaktuj się z prowadzącym zajęcia, aby skontrolował stan 
przygotowań. 
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2. Przebieg pomiarów:  
 
a) Pomiar ruchu człowieka 
 

Połącz detektor do gniazda (5) z tyłu interfejsu – wówczas na detektorze zapali się 
zielona dioda. Aby w programie  Coach 5  zaimplementować ultradźwiękowy detektor ruchu, 
kliknij prawym przyciskiem myszy wolne pole w lewej kratownicy. (Lewa kratownica służy 
do instalowania różnego rodzaju czujników). Ukaże się okno, w którym kliknij  Create New.  
Pokaże się okno „Sensor Poperties”.  

 
 
 
W rubryce  Name  (lista rozwijalna) wpisz nazwę detektora. tj. „Ultrasone Motion 

Detector”, w rubryce  Signal type  zaznacz   Up counter  i zatwierdź  OK.  W lewej rubryce 
pojawia się ikona detektora – przesuń ją myszą do wejścia  5 na obrazie interfejsu. Kliknij 
ponownie ikonę detektora prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje  Alternative Sensors.  
W nowo otwartym oknie wybierz   
 

Ultrasonic Motion Detector (0517/03577)(CMA)(0…6m) 
 
i zatwierdź OK. Ukaże się okno  “Deleting local sensor”,  w którym kliknij przycisk  Yes  i 
ikona zacznie wskazywać odległość. Aby wykonać wykres ruchu należy prawym 
przyciskiem myszy kliknąć np. w lewe górne pole i w otwartym spisie opcji wybrać  display 
diagram.  
W oknie „Select a diagram”  przycisk „New diagram”. Po ukazaniu się okna  „Create/Edit a 
diagram” w rubryce  Name wpisz: 
 

Wykres ruchu „ np. imię członka zespołu” 
 
W  Data range  dla  C1 w liście  connections  wybierz  clock  a dla  C2  kliknij pasek 
Ultrasonic Motion Detector  i w rubryce  max  ustaw  4.000. Po dwukrotnym zatwierdzeniu 
OK. w lewym górnym polu ukazuje się układ współrzędnych. Kliknij przycisk z licznikiem i 
układem wsp.  (który znajduje się na pasku zadań) w oknie „Measureing Settings” ustaw w 
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rubryce  Measuring time: 10. a w rubryce Frequency: 20  i zatwierdź  OK. W oknie 
„Duration Has Changed”  kliknij  YES 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów należy sprawdzić próg pomiarowy 
czujnika ruchu. Ustawiając czujnik nad podłogą w odległości 1,5m i zmieniając jego 
położenie co  10cm  odczytaj i zanotuj w  Tab. 1  wskazania z ikony czujnika  

 
metrowka  sonar 

[m] [m] 
1,5   
1,4   
…   
…   
0,1   

 
Tab. 1 

 
Teraz już można przystąpić do pomiarów. Jedna z osób powinna stanąć w odległości 

około 0,5m od czujnika, druga daje sygnał partnerowi, że może ruszyć i włącza pomiar 
przyciskiem „Start” . Poruszająca się osoba odchodzi od detektora na odległość około 3m i 
wraca. W tym czasie na monitorze pojawia się wykres ruchu - należy skopiować go do pliku  
Word’a  w tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolne miejsce wykresu i 
wybierz opcje  Clipboard Copy  i poprzez  Ctrl+V   wklej do  Word’a. Rysunek podpisz:  
 

Rys.1 Wykres ruchu „ np. imię członka zespołu” 
 
Zminimalizuj dokument  Word’a  i wróć do okna  Coach’a.  Aby dokonać analizy wykresu 
kliknij obszar wykresu i wybierz opcje  „Analize”   a w niej  Slope.  Ukarze się okno, w 
którym można wyznaczyć pochodną dla analizowanego wykresu. By wyznaczyć wartość 
pochodnej, (prędkości ruchu w dowolnym punkcie wykresu) klikamy lewym przyciskiem 
myszy wybrany punkt wykresu - wówczas oprócz układu współrzędnych ukazuje się 
przerywana prosta której nachylenie można regulować przyciskiem  Ctrl  i  myszą. 
Odczytane dane wpisz (lub skopiuj aktywne okno) do dokumentu  Word’a   pod rysunkiem 1 
i odpowiednio skomentuj.  
 
Powtórz opisane czynności zamieniając się rolami w zespole. 
 
b) Badanie drgań wahadła sprężynowego 
 

Zamontuj na pręcie czujnik siły (lub sprawdź jego zamocowanie) i zaczep na nim 
sprężynę z szalką. Pod szalką umieść ultradźwiękowy detektor ruchu tak - aby odległość 
między szalką a detektorem była nie mniejsza niż 0,5m.  
Zainstaluj czujnik siły: w tym celu kliknij w wolne pole w lewej kratownicy i wybierz Create 
New.  W oknie  „Sensor Poperties”  kliknij  Force Sensor  i zatwierdź  OK. W kratownicy 
pojawi się ikona czujnika siły, którą przesuń do gniazda 1 na obrazie interfejsu (czujnik 
również powinien być podłączony do gniazda 1 interfejsu.) Kliknij ikonę czujnika i wybierz  
Alternative Sensors. W oknie  Choose an alternative sensor  wybierz  

 
force sensor (036λbt)(CMA)(-20...20N) 
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i zatwierdź  OK, a w oknie  Deleting local sensor  kliknij przycisk  Yes.  Na ikonie czujnika 
siły powinna wyświetlać się wartość około 2 N, Gdzie ostatnia cyfra jest zmienna. Aby 
sprawdzić działanie czujnika połóż na szalce odważnik 200g, wówczas wartość siły powinna 
zmaleć do około -0,6 N. Po wprowadzeniu wahadła sprężynowego w ruch zmienia się i 
wartość siły i odległość pomiędzy szalką a detektorem. Zmienne wartości tych wielkości 
ukazują ikony czujników na obrazie zarysu interfejsu. W celu ustawienia optymalnych 
parametrów pomiaru należy przeprowadzić kalibrację czujników. W celu sprawdzenia 
wskazywanej wartości kliknij  Display Value  i wybierz czujnik którego wskazania chcesz 
sprawdzić. 
 
Kalibracja czujnika siły i detektora ruchu. 
 

Gdy wahadło drga wokół położenia równowagi. Siła mierzona przez czujnik oscyluje 
w pobliżu wartości około  2,70N  a wychylenie wahadła w pobliżu 0,5m. Ponieważ istotne są 
wyłącznie zamiany siły i wychylenie wahadła wokół położenia równowagi, należy 
skalibrować czujnik siły i detektor ruchu tak, aby w położeniu równowagi ich wskazania były 
zerowe. Należy zatrzymać ruch wahadła i klikając ikonę czujnika siły wybrać  Edit 
Properties.  Pojawi się okno „Sensor Properties” , w dole którego znajduje się pole 
kalibracji  (Calibration)  dla wybranego czujnika (programowa) siła kalibracji jest liniowa 
(Linear) a prosta kalibracji przechodzi przez dwa ustalone wcześniej punkty. 
 

(x0 = -1,  y0 = -20)  i  (x1 = 3,  y1 = 20) 
 
Gdzie zmienna  x  oznacza napięcie jakie wytwarza czujnik siły a  y  jest równa sile 
działającej na czujnik. Jednocześnie w prawym dolnym rogu okna wyświetla się napięcie 
jakie aktualnie jest na czujniku około (0,73V). 

 
 
Rysunek ukazuje fragment prostej kalibracji, która przechodzi przez punkt (0,73V, -2,70N) 
aby czujnik wskazywał znaczenie zerowe, należy prostą kalibracji przeprowadzić przez punkt 
(0,73V, 0) czyli przesunąć ją w lewo równolegle o 0,267. W tym celu zmień wartość  
 

x0 = -1,055  i  x1 = 2,945 
 
i zatwierdź zmiany naciskając  OK.   
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Kliknij w ikonę ultradźwiękowego detektor ruchu i wybierz  Edit Properties.  W oknie 
Sensor Properties  na dole ustaw  wartość  Linear.  Wówczas ukarzą się cztery wolne rubryki 
wpisz w nie:   
 

x0 = -0,275;  y0 = -1;  x1 = 1,815;  y1 = 1 
 
Po zatwierdzeniu przez  OK  detektor ruchu w położeniu równowagi powinien wskazywać 
wartość zerową. Wykonane kalibracje powinien skontrolować prowadzący zajęcia. 
 
W celu zapisania wyników pomiarów należy sporządzić trzy wykresy: 
 

• Wychylenie wahadła w funkcji czasu 
• Siła sprężystości w funkcji czasu 
• Siła sprężystości w funkcji wychylenia wahadła 

 
W tym celu należy wybrać w pasku narzędzi programu  Hide panel  a na ekranie zobaczymy 
poniższy widok 
 

 
 
Aby wprowadzić pierwszy wykres kliknij lewe górne pole i wybierz  Display Diagram.  W 
oknie  „Select a diagram” .  Kliknij  New Diagram.  W oknie  „Create/Edit diagram”  w  
Data range C1  wybierz  Clock,  a w  Data range C2  Ultrasonic Motion Detector  i wpisz 
wartości graniczne pomiaru min:  -0.050 i max: 0.050;  zatwierdź naciskając  OK.  
 
Kliknij w prawe górne pole i wybierz  Display diagram. W oknie  „Select a diagram”  
kliknij  New Diagram.  W oknie  „Crate/Edit a diagram”  w  Data range C1  wybierz  Clock, 
a w  Data range C2 - Force sensor  i wpisz w min: -1.00 i max: 1.00; zatwierdź dwukrotnie 
naciskając  OK.  
 
Klękając lewe dolne pole wybierz  Display Diagram. W oknie  „Select a diagram”  kliknij 
New Diagram. W oknie  „Create/Edit diagram”  w  Data range C1  wybierz  Ultrasonic 
Motion Detector i wpisz wartość min: -0.050 i max: 0.050  a w  Data range C2 Force sensor 
i wpisz wartość min: -1.00 i max: 1.00; zatwierdź dwukrotnie  OK.   
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Kliknij przycisk z wykresem (obok przycisku  Hide panel)  w pasku narzędzi   Coach’a  i w 
oknie  „Measuring settings”  ustaw  Measuring time: 2 i  frequency: 50  i zatwierdź  OK. 
 
Po wykonaniu powyższych poleceń wpraw wahadło w niewielkie drgania (rozciągnij 
sprężynę na około 2cm)  i kliknij zielony przycisk  „Start”   na monitorze ukarzą się trzy 
wykresy. Skopiuj je wykresy do pliku  Word’a  i odpowiednio nazwij.  
 
Z trzeciego wykresu wyznacz stałą sprężystości  k  sprężyny - w tym celu kliknij obszar 
wykresu i wybierz opcje  „Analize”   a w niej  Slope . Skopiuj otrzymany wynik do swojego 
pliku tekstowego. 
 
Z wykresu pierwszego lub drugiego wyznacz okres drgań  T  wahadła dla odważnika 200g. 
Okres wyznacz - klikając obszar wykresu i wybierając opcję  „Analize”   a w niej  Area . 
Skopiuj otrzymany wynik do swojego pliku tekstowego. Oszacuj błędy popełnione przy 
wyznaczaniu stałej  k  i okresu  T.  
 
c) Obliczenia  
 
Oblicz ze wzoru (podstawiając podane dane i wyznaczony z wykresu współczynnik  k) okres. 
 
Masa odważnika            m = 200g 
Masa szalki                  msz = 51,55g 
Masa sprężyny              ms = 68,65g 
 
Niepewności pomiarowe 
∆m = 0,1g;  ∆k = 1N/m 
 
Wzór na okres: 
 

k

mmm
T

szs ++
Π= 3

1

2  

 
3. Opracowanie wyników: 
 

1. Określ ze wzoru okres drgań wahadła. Błąd metodą różniczki zupełnej. 
2. Porównaj wynik teoretyczne i doświadczalne. Wyciągnij wnioski. 
3. Dlaczego Ultradźwiękowy detektor ruchu posiada próg działania. 
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