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Sensor de aceleração 5-g   1000561 

Instruções para o uso  
10/15 Hh 

 
 

1. Indicações de segurança  

 Para evitar danos duradouros do sensor 
semicondutor que está pequena caixa 
preta, a aceleração independente de eixo 
máxima não deve ultrapassar 1500 vezes 
a aceleração da gravidade da Terra! 

 Nunca deixar o elemento sensor cair sobre 
uma superfície dura de uma altura superior 
a 1,2 m! 

 O sensor de aceleração 5-g só deve ser 
utilizado para fins educativos! 

O sensor de aceleração 5-g não é adequado 
para utilizações relevantes para a segurança! 

 
 

2. Descrição 

Sensorbox de conexão fixa com um 
registrador de aceleração semicondutor 
sensível ao eixo Z para a medição da 
aceleração da gravidade e da aceleração de 
corpos em geral até ±5-g. 

Direção da ação do „Earth’s Gravity Field“ 
(eixo Z) impresso sobre o registrador de 
aceleração. 

Método de medição "capacitivo" (g-cell) com 
preparação de sinal linearizante integrada, 

filtro de passagem funda, compensação de 
temperatura e auto-teste automático. 

O Sensorbox possui um reconhecimento 
automático pela interface! 

 
 

3. Fornecimento  

1 Sensorbox com registrador de aceleração 
de conexão fixa com um cabo de 2 m de 
comprimento 

1 pedaço de velcro de 500 mm de 
comprimento, 20 mm de largura, auto-
adesivo  

1 cabo de conexão mini DIN de 8 pinos, 60 
cm de comprimento  

1 Manual de instruções  

 

4. Dados técnicos  

Área de medição: 0 a ±50 m/s² 

Tipo de sensor: sensor semicondutor 
capacitivo  

Sensibilidade:  típico 400 mV/g 

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

Resolução:  0,03 m/s² 
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Largura de banda: típica 50 Hz 

Perfuração de fixação  
do registrador:  máx. 3 mm Ø 
 

5. Utilização 

 Colocar o Sensorbox perto da experiência 
e fixar o registrador de aceleração 
(pequena caixa preta) no corpo 
experimental (Target); para isso, escolher 
seja a fita velcro ou uma fixação por 
parafuso.  

 Ler o valor da aceleração no display do 
3B NETlogTM. 

 

6. Aplicações 

Experiências com trilhos de rolar e de colchão 
de ar: 

Movimento acelerado de queda  

Impacto elástico e inelástico 

Sistema de mola-massa oscilante  

Medição de alta resolução da inclinação de um 
objeto  

Pêndulo oscilante  

Experiências com pulo; „Bungee Jumping“ 

 

7. Exemplos de experiências  

Medição da aceleração em um sistema 
mola-massa de oscilação amortecida  

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 3B NETlabTM  1000544 

1 sensor de aceleração 5-g 1000561 

1 pé de apoio  1002835 

1 vara de apoio, 750 mm  

de comprimento 1002935 

1 vara de apoio, 250 mm  

de comprimento 1002933 

2 Mangas universais 1002830 

1 mola parafuso 3 N/m 1002945 

1 peso de balança de 100 g, de 1003214 

 Montagem da experiência conforme a fig. 
1. 

 Abrir a aplicação 3B NETlabTM (template) 
para a experiência com o sensor de 
aceleração 5-g.  

 Fixar o registrador de  aceleração no peso 
de balança com a fita de velcro. 

 Pendurar o peso de balança e o 
registrador de aceleração no orifício 
inferior da mola parafuso e prestar atenção 
para que o movimento oscilatório não seja 
impedido durante o movimento. 

 Colocar o cabo de conexão do registrador 
de aceleração por cima da manga 
universal como indicado na fig. 1. Aqui se 
forma um decremente de amortecimento 
adicional. 

 Puxar o peso com a mão até a altura do pé 
de apoio e solta-lo.  

 Iniciar o registro de curvas de medição no  
3B NETlabTM (fig. 2). 

 Analisar as curvas de medição. 

 
Fig. 1 Medição da aceleração de um sistema mola-

massa de oscilação amortecida 

 

 
Fig. 2 Representação na tela de uma oscilação 

mola-massa amortecida no 3B NETlabTM  
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