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Sensor de aceleração 25-g   1000560 

Instruções de uso 
10/15 Hh 

 
 

1. Notas de segurança 

 Para evitar danos permanentes ao sensor 
de semicondutores instalado na pequena 
caixa preta, a aceleração máxima 
independente do eixo não deve exceder 
2000 vezes a aceleração da gravidade! 

 O elemento sensor nunca deve cair de 
qualquer altura superior a 1,2 m sobre um 
piso ou qualquer superfície dura! 

 Empregar o Sensor de Aceleração 25-g 
somente para fins didáticos e treinamento! 

O Sensor de Aceleração 25-g não é adequado 
para aplicações de segurança relevantes! 

 

 

2. Descrição 

A caixa de sensores contém medidores de 
aceleração constituídos de semicondutores 
sensíveis aos eixos X, ligados 
permanentemente para medição da 
aceleração gravitacional e aceleração de 
corpos em geral até ±25-g. 

O sentido de atuação „Earth’s Gravity Field” 
(Eixo X) está impresso no leitor de aceleração. 

Processo de medição „capacitivo“ (g-cell) com 
processamento de sinal linearizante, 
compensação de temperatura e auto-teste 
automático incorporado. 

A caixa de sensores possui um 

reconhecimento automático através do 3B 
NETlogTM. 

 

 

3. Pacote fornecido 

1 Caixa de sensores com medidor de 
aceleração permanentemente conectado, 
medidor de aceleração com um cabo de 2 
m de comprimento 

1 Tira de velcro de 500 mm de comprimento, 
20 mm de largura, auto-adesiva 

1 Cabo de ligação miniDIN 8 pinos, 60 cm de 
comprimento 

1 Instrução de operação  

 

 

4. Dados técnicos 

Faixa de medição: 0 até ±245 m/s² 

Tipo de sensor: Sensor de 
semicon- dutor 
capacitivo  

Sensibilidade:          típico 50 mV/g 

Não linearidade: max. ±1 % da 
faixa de medição 
total 

Resolução:          0,2 m/s² 

Amplitude de faixa:         típico 400 Hz 

Furo de fixação do medidor:  max. 3 mm Ø 
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5. Utilização 

 Colocar a caixa de sensores próxima à 
experiência e fixar o medidor de 
aceleração (pequena caixa preta) no 
objeto a ser examinado (Target); optar 
entre a fita com velcro fornecida ou a 
fixação parafusada.  

 No do 3B NETlogTM ler o valor da 
aceleração. 

 

 

6. Aplicações 

Testes de pistas de roletes ou esteiras de 
colchão de ar: 

Aceleração durante um choque elástico ou 
não elástico. 

Medição durante um movimento circular 
horizontal: 

Relações entre aceleração e período, raio, 
massa. 

Medições durante um movimento circular 
vertical. 

Tentativas de salto com joelhos „rígidos“ e 
„flexíveis“ . 

Experiências ao ar livre: 

No automóvel, no „Bungee Jumping”, 
esquiando, andando de bicicleta; na 
montanha russa. 

 

 

7. Exemplos de testes 

Medição do comportamento da aceleração 
pulando corda 

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 3B NETlabTM  1000544 

1 Sensor de aceleração 25-g 1000560 
 

 Abrir a aplicação3B NETlabTM (Template) 
para experiência com o sensor de 
aceleração 25-g. 

 Fixar o medidor de aceleração com uma 
tira de velcro ou uma bandagem no 
tornozelo. 

 Em intervalos de 10 s saltar sobre uma 
corda „imaginária“ ou corda realmente em 
movimento. 

 Iniciar a leitura do diagrama de medição no 
3B NETlabTM (Fig. 1). 

 Avaliar o diagrama de medição. 

 

 
Fig. 1 Registrado o comportamento de aceleração 

característico no tornozelo duma „pessoa 
pulando corda”, com 3B NETlabTM  

 

Observe na Fig. 1 a aceleração gravitacional 
permanentemente atuante de 9,81 m/s², que 
na curva de medição produz um valor inferior a 
1-g. 
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