
La elevene "gå grafen" i sanntid! 

Trådløs bevegelsessensor  
Mat

+ GRATIS MatchGraph! App på norsk!
!™



• Posisjon - tid
• Fart - tid

Du finner informasjon om alle PASCO trådløse sensorer på http://undervisning.gammadata.no og på www.pasco.com

PASCO wireless sensors are Bluetooth accessories and require Bluetooth Low Energy wireless technology or our USB Bluetooth adapter. 
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG. iPad, iPhone, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and 

other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Chromebook, and Google Play are trademarks of Google Inc. 
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  
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MatchGraph!™

• Helning og endringsrate
• Referanseramme

Trådløs bevegelsessensor 
+ MatchGraph! program
Ny bevegelsessensor
PASCO’s nye trådløse bevegelsessensor er et ypperlig verktøy for å 
lære om bevegelse og grafer!

®

Typiske anvendelser:
A    Tolk posisjon og fart vs tid grafer
A    Undervis helning og endringsrate    
A    Mål bevegelsen til objekter i fart   
A    Studer fallende objekter
Spesifikasjoner:

-    Bluetooth og USB
-    Dreibart hode
-    Feste for stativstang

PS-3219 - Kr 1 690,- eks mva  

MatchGraph!™ gratis app 
for Windows®, Mac®,  iPad®  og Android™
Med PASCOs gratis norske MatchGraph! programvare engasjerer du 
elevene dine med "hands-on" øvelser ved bruk av deres egen kropps 
bevegelser. Elevene får se en bevegelsesgraf og skal repetere den 
bevegelsen som grafen viser. Når de beveger seg foran sensoren ser de 
samtidig sin egen bevegelse i sanntid. MatchGraph kan brukes med 
PASCO bevegelsessensorer eller Smart Cart dynamikkvogner!

Disse aktivitetene gir elevene en bedre forståelse av forhold som:

GAMMADATA Norge - Postboks 137 - 3081 Holmestrand

Bruk den 
trådløse 

sensoren med 
GRATIS 

MatchGraph  
programvare!

for Mac®, Android™, og Windows®  
datamaskiner på pasco.com/downloads.  
Last ned gratis iPad® eller Android™ app i 

App Store eller Google Play.

Last ned gratis MatchGraph App 




