
 

Búnaðarbankinn 

Snjallheimum 
Hábraut 2 

Þráðlausir mælar 
Kennsluhugmyndir 

Hitamælar 
Hitamælarnir mæla hitastig í rauntíma en einnig er hægt að skilja þá eftir úti í einhverja daga 

(jafnvel vikur) og mælarnir mæla 

hitastigið reglulega á tímabilinu og 

hægt að sjá niðurstöðurnar í grafi eftir 

að mælarnir eru sóttir. 

Góð myndbönd frá Pasco hér. 

Einnig eru tilbúnar kennsluhugmyndir í 

appinu SPARKvue, smella á SPARKlabs - 

Experiments - Quick Start Labs - 

Temperature scales (ber saman 

mismunandi hitakvarða). Einnig 

Experiments - Physical Properties of 

Liquids, Experiments - 

Thermoregulation og Experiments - 

Energy Content of Food. 

 

Ítarefni 

Hitastig á Íslandi 

Mismunandi mælikvarðar fyrir hitastig 

Veðurstofa Íslands 

 

 

 

 

https://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-3201_wireless-temperature-sensor/index.cfm
https://itunes.apple.com/is/app/sparkvue/id361907181?mt=8
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=3282
http://fraedsluvefur.rf.is/Undirflokkur/einingar/hitastig/
http://www.vedur.is/
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pH mælar 
Mælarnir mæla sýrustig (pH gildi). Hægt að mæla edik og setja brjóstsviðatöflur eða matarsóda 

út í. Mæla ýmsar vörur sem eru á heimilum svo sem þvottalög, djús, gosdrykki, sítrónusafa og 

bökunarsóda. Góð myndbönd frá Pasco hér. 

Einnig eru tilbúnar kennsluhugmyndir í appinu SPARKvue, smella á SPARKlabs -  Experiments - 

pH of Houshold Chemicals. 

Ítarefni 

Kjöt með sýrustig á bilinu pH 5,3 - 5,8 telst eðlilegt kjöt. 

Sýrustig fæðu og líkama 

Verkseðill frá MR 

 

Leiðnimælar 
Leiðnimælarnir mæla rafleiðni í vökva. Hægt að mæla gæði vatns t.d. í lækjum og vötnum og 

uppleyst sölt t.d. í orkudrykkjum. Góð myndbönd frá Pasco hér. 

Einnig eru tilbúnar kennsluhugmyndir í appinu SPARKvue, smella á SPARKlabs - Experiments - 

Fermentation in Yeast. 

 

Ítarefni 

Leiðni í ám 

Leiðir vatn rafmagn vel? 

 

 

 

 

 

https://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-3204_wireless-ph-sensor/index.cfm
https://itunes.apple.com/is/app/sparkvue/id361907181?mt=8
http://www.alltummat.is/kjot/medferd-slaturdyra-og-kjotgaedi/eftir-slatrun/syrustigsmaelingar/
https://upplyst.org/mataraedi/syrustig-faedu-og-likama/
http://www.mr.is/efn/03syrur_og_basarh.pdf
https://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-3210_wireless-conductivity-sensor/index.cfm
https://itunes.apple.com/is/app/sparkvue/id361907181?mt=8
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=56019
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=13858
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Þrýstingsmælar 
Þrýstingsmælarnir mæla þrýsting í lofti. Góð myndbönd frá Pasco hér. 

Einnig eru tilbúnar kennsluhugmyndir í appinu SPARKvue, smella á SPARKlabs - Experiments - 

Volume and Pressure. 

Ítarefni 

Um loftþrýsting á Vísindavefnum 

Eðlismassi lofts 

Lofthjúpur Jarðar 

Ljósmælar 
Ljósmælar mæla ljósmagn og einnig liti ljóssins. Góð myndbönd frá Pasco hér. 

Ítarefni 

Um geisla sólarinnar 

Ljósaperur 

Ljós og litir 

Spennumælar og straummælar 
Spennumælar mæla spennu í straumrásum upp að 15 voltum (V). Straummælar mæla magn 

straums í straumrás allt að einu amperi (A). Góð myndbönd hér frá Pasco um spennumælana og 

straummælana hér. 

Ítarefni 

Um volt og amper á Vísindavefnum 

 

 

 

 

 

 

https://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-3203_wireless-pressure-sensor/index.cfm
https://itunes.apple.com/is/app/sparkvue/id361907181?mt=8
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=31513
http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/1027
https://www.stjornufraedi.is/solkerfid/jordin/lofthjupur-jardar/
https://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-3213_wireless-light-sensor/index.cfm
http://www.laeknabladid.is/tolublod/2011/07/nr/4270
http://www.olafsson.is/Fraedsla/Frodleikur/VALKOSTIR/
http://vefir.multimedia.is/hafdis/lit/ljos%20og%20litir.htm
https://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-3211_wireless-voltage-sensor/index.cfm
https://www.pasco.com/prodCatalog/PS/PS-3212_wireless-current-sensor/index.cfm
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=56712
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Fleiri myndbönd frá Pasco 
https://www.pasco.com/resources/videos/index.cfm 

 

Flóknari tilraunir með Pasco mælunum 
Á síðunni https://education.pasco.com/ má finna tvær kennslubækur. Önnur nefnist essential 

Chemistry og hin essential Physics og í þeim er fullt af verkefnum í efna- og eðlisfræði en í 

appinu SPARKvue eru tveir flokkar með uppsettum tilraunum tengdar þesssum bókum (sjá 

mynd). 

 

 

 

 

 

 

https://www.pasco.com/resources/videos/index.cfm
https://education.pasco.com/

