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1. Indicações de Segurança  

 Conectar a Caixa Digital de Entrada 
exclusivamente na tomada “Digital Inputs“ 
do 3B NETlogTM. 

 

 

2. Fornecimento 

1 Caixa Digital de Entrada  

1 Cabo ‘miniDIN’ de conexão 8-PT, 600 mm 
de comprimento. 

1 Instrução de operação  

 

 

3. Descrição 

Uma Caixa Digital de Entrada com ordem 
incremental das entradas A, B, C e D do  
3B NETlogTM sobre quatro tomadas miniDIN8. 

Para ser usado para a conexão simultânea de 
caixas de sensores com sinais digitais de 
saída, por exemplo, da barreira de luz 
1000563, do sensor de reflexo Laser 1001034. 

Possibilidade de enlace lógico das entradas 
digitais A e B no Software do 3B NETlabTM. 

 

 

 

 

4. Dados técnicos 

Sinais de entrada: TTL-Nível 

Sinais de saída: TTL-Nível 

Ligações: Tomadas 8 pinos-miniDIN 

 

 

5. Operação 

 Colocar a Caixa Digital de Entrada nas 
proximidades da experiência, por exemplo, 
um trilho de colchão de ar (por exemplo, 
1019299). 

 Montar duas barreiras de luz (por exemplo, 
1000563) no trilho e conectar com os 
cabos miniDIN nas tomadas de entrada A 
e B da Caixa Digital de Entrada. 

 Conectar a Caixa de Entrada Digital com o 
cabo miniDINl no 3B NETlogTM. 

 No 3B NETlabTM, na configuração de 
entrada, enlaçar as duas entradas digitais 
A e B (Modo de entrada "Digitaleingänge 
A+B") e analisar os dados medidos. 

 

 

6. Utilizações 

Medição de lugar, velocidade e aceleração de 
corpos movimentados com várias barreiras de 
luz. 

 



3B Scientific GmbH ▪ Rudorffweg 8 ▪ 21031 Hamburgo ▪ Alemanha ▪ www.3bscientific.com 
Sob reserva de alterações técnicas 

© Copyright 2015 3B Scientific GmbH 

7. Exemplo de experiência 

Medição de velocidade de um corpo sobre 
o trilho de colchão de ar  

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM @ 230 V  1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V  1000539 

1 3B NETlabTM   1000544 

1 Caixa Digital de Entrada  1000571 

2 Barreiras de luz   1000563 

1 Trilho de colchão de ar  1019299 

1 Gerador de corrente de ar @230 V 1000606 

ou 
1 Gerador de corrente de ar @115 V  1000605 

2 Bases em tonel, 1 kg 1002834 

2 Varas de apoio, 100 mm de comprimento
 1002932 

2 Mangas universais 1002830 

 
 Montar as barreiras de luz com ajuda dos 

pesos de barril e o material de suporte nas 
posições desejadas no trilho de colchão de 
ar (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1: Medição da velocidade de um deslizador 
sobre o trilho de colchão de ar numa distância de 
Barreiras de luz preestabelecida  

 

 Selecionar no 3B NETlogTM as entradas 
digitais e no Software 3B NETlabTM 
selecionar a experiência (predefinida) para 
a medição de velocidade de um deslizador 
sobre o trilho de colchão de ar; aqui se 
encontram todas as colocações de análise 
necessárias. 

 Executar a experiência e analisar: 

 

 
Fig. 2: Medição do intervalo de tempo (período de 
pulso) entre duas passagens do deslizador sobre o 
trilho de colchão de ar  

 


