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Wykorzystanie generatora sygnału AC/DC (EM-3533) 

 

 

Przed użyciem modułu generatora sygnału AC/DC (1) należy naładować jego akumulator, podłączając go za pomocą 

dołączonego przewodu (2) do dowolnej ładowarki USB. 

 

Generator EM-3533 można wykorzystać do zasilania napięciem do 3 V o różnych przebiegach oraz jako urządzenie 

wyjściowe przy kodowaniu, między innymi w języku Blockly, wbudowanym w oprogramowanie SPARKvue*). 

Oprogramowanie to należy zainstalować na dowolnym urządzeniu sterującym (komputer, tablet, smartfon) w sposób 

opisany na stronie https://pasco.com.pl/produkty-2/oprogramowanie/. Na tej stronie znajdują się też przydatne linki oraz 

instrukcje obsługi oprogramowania.  

*) - kodowanie jest także dostępne w bardziej zaawansowanym, przeznaczonym dla uczelni wyższych, oprogramowaniu PASCO 

Capstone.  

Podłączenie generatora do SPARKvue 

Urządzenie można podłączyć do SPARKvue za 
pomocą złącza USB lub poprzez Bluetooth. 

Uwaga: Połączenie za pomocą USB nie jest 
dostępne dla urządzeń z systemem iOS i niektórych 
urządzeń z systemem Android. 

Aby połączyć przez USB: 

1. Podłącz kabel USB do gniazda USB 
znajdującego się w generatorze. 

2. Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia 
sterującego. 

3. Otwórz SPARKvue. 

Aby połączyć przez Bluetooth: 

1. Włącz czujnik, naciskając i przytrzymując 
przycisk zasilania przez jedną sekundę. 

2. Otwórz SPARKvue. 
3. Wybierz opcję Dane czujnika: 

 
 
 

4. Wybierz urządzenie bezprzewodowe, które 
odpowiada oznaczeniu identyfikatora na 
generatorze. 

 

Czujnik można także podłączyć na każdym ekranie 

otwartego w programie eksperymentu klikając na ikonę 

Bluetooth w prawym górnym rogu ekranu. 

Sterowanie sygnałem generatora 

w SPARKvue 

1. W programie SPARKvue utwórz nową stronę. 
2. Wybierz układ strony spośród możliwości 

dostępnych po prawej stronie ekranu. Układ ten 
musi zawierać co najmniej jeden blok o 
szerokości co najmniej 1/3 strony.  

3. Kliknij na ikonę generatora sygnału.  

Wykorzystanie generatora do kodowania 

1. Wejdź w zakładkę „Kod” klikając jej ikonę na 
pasku narzędzi u dołu ekranu, po prawej stronie. 

2. Bloczki sterowania generatorem znajdują się w 
grupie „Urządzenie”.  

Aby wykorzystać generator do zasilania urządzeń zewnętrznych (np. płytki prototypowej) 

należy użyć metalowych zwór (klipsów), wsuwając je do gniazd (+) i (-) po bokach generatora. 

UWAGA! Płytki prototypowej nie należy zasilać z innych źródeł niż generator sygnału AC/DC. 

https://pasco.com.pl/produkty-2/oprogramowanie/

