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Sensor de força ± 50 N 1000557 

Instruções de operação  
10/15 Hh 

  

1. Indicações de segurança 

 Para evitar um dano permanente da célula 
de carga instalada, não se deve 
ultrapassar a ação de força de ± 150 N! 

 Não deixar cair o elemento sensor de uma 
altura maior de máximo 1 m sobre una 
superfície dura! 

 Empregar o sensor de força ± 50 N 
somente para fins de instrução! 

O sensor de força ± 50 N não é adequado 
para as utilizações relativas à segurança! 

 

 

2. Descrição 

Caixa de sensor com célula de carga instalada 
e um recipiente de força segundo o processo 
de extensômetro (DMS). 

Seleção dos dois âmbitos de medição ± 5 N e 
± 50 N por meio de teclas de pressão. 

Sinalização do âmbito de medição a través de 
um díodo luminoso ao lado da tecla. 

Função de tara adicional (compensação) em 
ambos os âmbitos de medição. 

Uma vara de apoio angular incluída permite a 
montagem da caixa do sensor deslocada em 
ângulo reto. 

Um gancho de parafuso com rosca M4 
incluído é intercambiável com outros 
parafusados M4. 

A caixa de sensor tem um reconhecimento 
automático a través do 3B NETlogTM. 

 

 

3. Fornecimento  

1 Sensor de força ± 50 N 

1 Vara de apoio angular 90 °, 
l1 = 150 mm, l2 = 95 mm, d = 12 mm 

1 gancho de parafuso M4, dÖse = 20 mm 

1 Cabo de conexão miniDIN- 8-pin, 
comprimento de 60 cm  

1 Instrução de operação  
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4. Dados técnicos 

Âmbitos de medição: 0 ... ± 5 N, 
   0 ... ± 50 N 

Tipo de sensor: Sensor de carga com 
extensômetro (DMS) 

Não linearidade: típ. ± 0,04 % do 
âmbito de medição 
total 

Dissolução:  0,01 N no âmbito 5 N, 
   0,1 N no âmbito 50 N 

Compensação (Tara): máx. ± 50 N  

Freqüência máx.: típ. 20 Hz 

Diâmetro máx. utilizável  
da vara de apoio:  13 mm 

 

 

5. Operação  

 Situar a caixa de sensor na proximidade 
da experiência e fixar de acordo as forças 
previstas; para isto, eventualmente 
empregar a vara de apoio angular 
incluída.. 

 No caso enroscar o gancho de parafuso ou 
desenroscar e substituí-lo por outro 
receptivo de força. 

 Conectar a caixa de sensor com o cabo 
miniDIN incluído em uma das duas 
entradas análogas (A ou B) do 3B 
NETlogTM. 

 Esperar pelo reconhecimento de sensor 
(„Probe Detect“). 

 Selecionar o âmbito de medição. 

 Eventualmente acionar a tecla-tara para a 
compensação.  

A compensação é dependente da colocação 
em uso do sensor de força e tem que ser feita 
novamente para cada montagem diferente! 

 Realizar a medição de força e ler no painel 
de exibição do 3B NETlogTM o valor da 
força medido. 

 

 

6. Aplicação 

Medição de vibrações harmônicas simples  

Observação de forças de atrito 

Exame da lei de Hook 

Compreensão das forças sobre um carro da 
pista de roldanas   

Compreensão das forças em polipasto de 
roldanas  

 

7. Exemplo de experiência  

Medição da aceleração num sistema mola-
peso oscilando baixo.  

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 3B NETlabTM  1000544 

1 Sensor de forças ± 50 N  1000557 

1 Um tripé 1002835 

1 Vara de apoio, 750 mm comprimento
 1002935 

1 Uma mola helicoidal 5 N/m 1000741 

1 Peça de peso 100 g, de 1003214 

 
 Montagem da experiência segundo Fig. 1. 

 Abrir a aplicação para a experiência com o 
sensor de forças ± 50 N (Template)  
3B NETlabTM-. 

 Pendurar a peça de peso na mola 
helicoidal e a esta no sensor de força ± 50 
N. Considerar em isto, que o processo de 
oscilação não seja estorvado na evolução 
do movimento. 

 Colocar o cabo de conexão do sensor de 
força ± 50 N como mostrado na Fig. 1 
sobre o sensor e entrelaçar em volta da 
vara de apoio. 

 Aquietar a peça de peso na mola helicoidal 
com a mão. 

 Selecionar o âmbito de medição ± 5 N. 

 Acionar a tecla-tara do sensor de força ± 
50 N e controlar o indicador Zero no painel 
de exibição do 3B NETlogTM. 

 Puxar com a mão a peça de peso até o 
nível do tripé e deixar cair. 

 Começar a tomada de curvas de medição 
no 3B NETlabTM (Fig. 2). 

 Avaliar a curva de medição. 
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Fig. 1 Medição das oscilações num sistema fraco-baixo de mola-peso   
 

 

 
Fig. 2 Representação da tela do 3B NETlabTM de uma oscilação de mola-peso fraco-baixas  


