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Microfone   1000565 

Instruções para o uso  
10/15 Hh 

 
 

1. Indicações de segurança 

 Não expor o microfone a pressão sonora 
maior do que 110 dB! 

 
 

2. Fornecimento 

1 Caixa do microfone  

1 Microfone de mesa  

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

3. Descrição  

O microfone é adequado para a medição de 
pressão sonora relativa, para a pesquisa com 
ondas sonoras e freqüências sonoras, por 
exemplo, de vozes e de instrumentos musicais 
(tons fundamentais e sobretons), para a 
determinação da velocidade do som no ar, 
assim como para a pesquisa de oscilações e 
do efeito Doppler  

Ele consiste numa caixa de microfone com 
amplificação e um microfone eletrônico de 
mesa sobre um pé de apoio com gola 
removível. 

 

 

4. Dados técnicos  

Microfone de mesa conectores estéreo de 3,5 mm  

Comprimento do cabo: 1,8 m 

Impedância: 1,4 kOhm 

Faixa de freqüência: 30 Hz - 16 KHz 

Tipo:  omnidirecional 
 
 

5. Utilização 

 Conectar o microfone na caixa de 
microfone e conectar esta com as entradas 
analógicas A ou B do 3B NETlogTM através 
dos cabos miniDIN. 

 Selecionar o modo operacional „Vdc“ na 
entrada escolhida. 

 
 

6. Exemplo de experiência 

Medição da onda sonora de um diapasão  

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 3B NETlabTM  1000544 

1 Microfone 1000565 

1 Diapasão 440 Hz sobre caixa 
de ressonância 1002613 
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Fig. 1: Medição da onda sonora de um diapasão  

 

 Fixar o diapasão de 440 Hz sobre a caixa 
de ressonância e colocar o microfone na 
frente da abertura de saída de som da 
caixa de ressonância. 

 Selecionar a entrada analógica no 
3B NETlogTM e ativar no software 
3B NETlabTM a experiência (Template) 
com o diapasão; aqui encontram-se todos 
os ajustes de análise necessários. 

 Executar a experiência e analisar: 

 

 

 

Fig. 2: amplitude sonora de um diapasão em função 
do tempo  
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