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1. Indicações de segurança 

O sensor de movimentos de ultra-som em 
funcionamento produz normalmente audíveis 
pacotes de pulso individuais (Bursts = estouros) com 
freqüência de repetição variável. Nesta condição o 
funcionamento seguro de acordo ao uso apropriado, 
é garantido. 

• Em caso de falhas (danos visíveis no aparelho, 
seqüência de sons dos estouros não costumeiros) 
colocar o aparelho imediatamente fora de 
serviço. 

 
 

2. Fornecimento 

1 Sensor de movimento de ultra-som U11361 

1 Vara de apoio, 120 mm de comprimento 

1 Vara de apoio, 60 mm de comprimento 

1 Cabo de conexão miniDIN de 8 pinos, 1 m de 
comprimento 

1 Instruções de operação para U11361 

 
 
 
 

3. Descrição 

Caixa de sensor para a medição de movimentos 
unidimensionais, como por exemplo, sobre o trilho 
de ar ou na queda livre. 

Utilizável em ligação com o 3B NETlogTM (U11300) 
para a medição manual ou para o registro do valor 
de medição com ligação ao computador do 3B 
NETlabTM (U11310). 

Reconhecimento automático do sensor no 3B 
NETlogTM. 

 
 

4. Modo de funcionamento 

O sensor de movimentos envia pacotes de impulso 
com 16 impulsos de ultra-som (“estouros”) com a 
ajuda do transdutor ultra-sônico de folhas de ouro. 
Ao cabo de um mínimo tempo “acusticamente 
morto“ de aproximadamente 1 ms – isto equivale a 
uma distância do objeto de aproximadamente 15 cm 
– o transdutor ultra-sônico recebe a reflexão em 
forma de eco num (movimentado) objeto (“alvo”). Do 
lapso de tempo  entre o envio e recebimento e da 
velocidade do som dependente da temperatura no 
ar é calculada a distância ao objeto. O sensor de 
movimentos ajusta automaticamente a freqüência 
de repetição dos estouros para distâncias maiores 
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entre o transdutor ultra-sônico e o objeto. Isto 
equivale a aproximadamente 40 Hz numa distância 
curta e aproximadamente 5 Hz numa distância de 
até 10 m. 

 
 

5. Dados técnicos 

Faixas de medição: 0,15 m – ca. 10 m 

Resolução:  < 5 mm 

Precisão:  ± 1 % 

Tipo de sensor: Transdutor eletrostático 
de 50 kHz 

Ângulo de apertura 
do cone de som:  15° @ - 6 dB 

Freqüência de  
repetição do estouro: 40 Hz até 5 Hz, ajuste 

automático à distância do 
alvo 

 
 

6. Operação 

• Aparafusar a vara de apoio na porca M6 prevista 
para isso. 

• Conectar o cabo miniDIN na tomada miniDIN e  
ligar-lo com o 3B NETlogTM. 

• Fixar o sensor de movimentos mecanicamente 
na montagem da experiência, como por 
exemplo, em frente do trilho de colchão de ar, 
embaixo de um corpo em queda ou na direção 
da oscilação de uma massa de pêndulo. 

• Ligar o 3B NETlogTM e esperar pelo 
reconhecimento do sensor. 

• Executar as medições e analisá-las 
seguidamente. 

 
 

7. Usos 

Lugar, velocidade e aceleração de corpos 
movimentados. 

Processos de movimentos no campo de visão do 
sensor de movimentos. 

Registro de movimentos harmônicos simples de um 
sistema de mola - massa. 

Medição dos tempos períodicos de corpos oscilantes. 

Movimentos para acima e para abaixo de um objeto. 

Os pulos de uma bola. 

8. Exemplo de experiência 

Movimento acelerado uniformemente com 
inversão de direção 

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM    U11300 

1 3B NETlabTM    U11310 

1 Sensor de movimentos de ultra-som U11361 

1 Manga universal   U13255 

1 Um trilho de colchão de ar, 1,6 m U40405 

1 Deslizador 450 g, azul   U40422 

1 Gerador de corrente de ar  U15425 

1 Refletor cônico    U40462 

• Montar a experiência como mostrado na Fig. 1. 
Para isso ver também as instruções de operação 
do trilho de colchão de ar, 1,6 m! 

• Fixar o sensor de movimentos através da manga 
universal no dispositivo de disparo com elástico 
no lado da entrada de ar do trilho, veja foto 
detalhada na Fig. 2. 

• Fixar a paragem com rolo de desvio no outro 
extremo do trilho. Em isto prestar atenção para 
que a mola de impacto esteja direcionada para 
o trilho. 

• Abaixar o trilho através do pé ajustável, para 
que o deslizador se movimente por si mesmo até 
o terminal do trilho à direita. 

• Plugar o sensor de movimentos através do cabo 
de conexão miniDIN na entrada análoga A ou B 
do  3B NETlogTM. 

• Esperar pelo reconhecimento do sensor do 3B 
NETlogTM. 

• Pôr em funcionamento o deslizador de trilho 
U40422 previsto com o refletor cônico U40462 e 
o trilho de colchão de ar. 

• Iniciar a medição; para isto movimentar o 
deslizador para o lado da entrada do colchão de 
ar e deixá-lo deslizar a partir dessa posição. 

• Ativar o programa da experiência no Software 
3B NETlabTM (Template) para "medição de 
velocidade sobre o trilho de colchão de ar”; aqui 
se encontram todas as sintonizações de análise. 

• Executar a experiência e analisar, ver a Fig. 3. 
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Fig. 1: Montagem experimental para a medição de velocidade sobre o trilho de colchão de ar  

 

 
Fig. 2: Vista detalhada da fixação da caixa do sensor sobre o trilho de colchão de ar  

 

 
Fig. 3: Gráfico da curva de movimento (corte) do deslizador em movimento acelarado uniformemente com inversão de 
 direção. 

 



 


