INTERFACE: LABQUEST 2

NÍVEL: TODOS

A tecnologia de coleta de dados mais
revolucionária, acessível e versátil
O LabQuest 2 é a interface mais poderosa e intuitiva para o ensino de
ciências (física, química, biologia), tecnologia, engenharia e
matemática. Envolva seus alunos com a ciência de forma prática em
sua sala de aula, no laboratório ou no campo.
O LabQuest 2 é uma interface autônoma que pode ser utilizada para coletar dados de
mais de 88 sensores Vernier e analisar estes dados através de suas ferramentas de análise gráﬁca.
Sua tela touch-screen de alta resolução torna mais fácil a coleta, análise e compartilhamento de
dados dos experimentos. A conectividade sem-ﬁo (wireless) estimula a colaboração e a
aprendizagem personalizada do aluno.
O LabQuest 2 pode ser também utilizado como uma interface USB de sensores,
utilizando o software Logger Pro ou o aplicativo Graphical Analysis para iOS, Android ou Chrome
para transmitir dados via wireless para um ou vários dispositivos móveis simultaneamente.
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Interface autônoma, com tela sensível
ao toque;
Compatível com todos os sensores da
Vernier;
Alta resolução e rápida aquisição de
dados;
Bateria recarregável;
Compatível com Windows e Mac;
Navegação por toque ou por caneta
stylus com eﬁciência e precisão;

Colete, analise e compartilhe dados facilmente via wireless com iPad, Android,
Chromebooks, tablets e celulares;
Construção e visualização de gráﬁcos e dados de sensores em tempo real;
Avançadas ferramentas de análise (tangente, integral, FFT, etc) e cálculos estatísticos;
Taxa de amostragem de 100.000 amostras por segundo;
Sensores embutidos: Temperatura, Acelerêmetros, GPS, microfone;
Conexão wireless por Wi-ﬁ ou Bluetooth;

Aplicativos extras: Tabela Periódica,
Calculadora Cientíﬁca, Cronômetro,
Gerador de Sinais e de Áudio;
Projete a tela para toda a sala de
aula em Lousa Eletrônica ou em
projetor;
Mais de 100 experimentos inclusos;
Efetue análises avançadas com o
Logger Pro;

Premiações:
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Especiﬁcações Técnicas

Porta USB para sensores USB, pendrive ou
outros periféricos USB

Suporte Total
Compatível com todos os
mais de 88 sensores da
Vernier

Rápido e Eﬁciente
Resposta instantânea ao toque, ajuste de
curvas, análise e modelagem de dados

Alta Resolução Touch-Screen
12,8cm, 800x480 pixels de
resolução
Ÿ
Projetado para uso com caneta
ou toque
Ÿ
Amplo ângulo de visão para
utilização em grupo
Ÿ

Duas portas digitais
para sensores como Motion
Detector, Photogates, Drop
Counters, dentre outros.

Porta de Alimentação
Uso com AC ou baterias
recarregáveis internas

Três portas analógicas
compatíveis com mais de 60
sensores, como sensor de
temperatura, pH, CO2,
dentre outros.

Slot para cartão de memória
Micro SD/MMC

Sensores embutidos
GPS
Ÿ
Acelerômetro de 3
eixos
Ÿ
Temperatura
Ambiente
Ÿ
Luz
Microfone
Ÿ

Alta taxa de amostragem
100.000 amostras por segundo

Mini USB
Colete dados utilizando o
Logger Pro ou Logger
Lite (Windows ou Mac)

Bateria Recarregável de
Alta Capacidade
Alta Capacidade, Bateria
recarregável de Ions de Lítio.

Entrada e Saída de Áudio
Conecte auto-falantes,
microfones, ampliﬁcadores de
potência ou fones de ouvido.

Conexão Wireless
Wi-Fi
Ÿ
Bluetooth
Ÿ
Sensores Go Wireless
Ÿ

Você Sabia?
Com a interface LabQuest é possível imprimir diretamente para a
maioria das impressoras HP. Basta conectar a LabQuest à impressora
com um cabo USB padrão. Você pode também utilizar a conexão
Wi-Fi para conectar a impressoras HP através de impressoras
conectadas à rede sua escola ou simplesmente impressoras com WiFi.
Tabela Periódica Embarcada

Calculadora Cientíﬁca

TELA
Ÿ Tela de 11.2 cm x 6.7 cm (13.1 cm diagonal)
Ÿ 800 x 480 pixels e visualização de cores em
188 dpi
Ÿ Retroiluminação por LED
Ÿ Orientações Retrato e Paisagem
Ÿ Modo de Alto-Contraste para visibilidade em
ambientes externos

AQUISIÇÃO DE DADOS
100.000 amostras por segundo
Ÿ 12-bit de resolução
Ÿ Sensores internos: GPS, Acelerômetro de
3 eixos, temperatura ambiente, luz e
microfone
Ÿ

CONDIÇÕES FÍSICAS
Temperatura de operação: 0 a 40°C
Ÿ Temperatura de armazenamento: -30 a
60°C
Ÿ Resistente à respingos e mergulho em
água
Ÿ Gabinete robusto projetado para resistir a
uma queda de bancada de laboratório
Ÿ

PROCESSADOR
Processador de 800 MHz

Ÿ

CONECTIVIDADE
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Ÿ Conexão Bluetooth para WDSS e Go Wireless
Ÿ

INTERFACE COM O USUÁRIO
Touch screen resistivo
Ÿ Navegação por toque ou por caneta, para
eﬁciência e precisão

DIMENSÕES E PESO
Tamanho: 8.8 cm x 15.4 cm x 2.5 cm
Ÿ Peso: 350 g

ARMAZENAMENTO
200 MB
Ÿ Expansível com MicroSD e Pendrive

PORTAS
5 canais para sensores simultâneos
Ÿ Porta USB para sensores, pendrives e
periféricos
Ÿ Porta mini USB
Ÿ Tomada de alimentação DC
Ÿ Entrada para cartão MicroSD/MMC
Ÿ Entrada e saída de áudio

Ÿ

Gerador de Sinais (ondas quadradas, senoidais,
triangulares e rampa)

Ÿ

ALIMENTAÇÃO
Bateria de alta capacidade, recarregável.
Ÿ Alimentação ou carregamento DC através de
adaptador externo (incluso).
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Cronômetro
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Executa múltiplas
tarefas que podem
ser facilmente
armazenadas e
recuperadas mais
tarde

Acesso rápido a
gráﬁcos, tabelas
e medições

Exibição ao vivo de
dados do sensor
Ajuste de Curva e outras
ferramentas de análise
disponíveis

Um ou dois
gráﬁcos de alta
resolução de
dados são
exibidos em
tempo real

Exibição das
estatísticas de
ajuste da curva

Características do Software
FERRAMENTAS DE ANÁLISES

Ÿ
Ÿ

Ajustes de Retas e Curvas;
Visualização da tela na Vertical ou
Horizontal;

Ÿ

Suporte a dezenas de sensores - GPS,
microfone, acelerômetros, sensor de luz,
sensor de temperatura, pH, e outros;

Ÿ

Desenho de predições de curvas antes de
coletar os dados;

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visualize dois gráﬁcos simultaneamente;
Visualize a linha tangente no gráﬁco;
Função Integral;
Estatísticas diversas;

APLICATIVOS ADICIONAIS

Aquisição de Dados
em Tempo Real

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Medidores em
Tempo Real

Cronômetro;
Tabela Periódica;
Calculadora Cientíﬁca;
Função de Geração de Áudio;
Gerador de Sinais (necessário o uso do
Ampliﬁcador de Potência)

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

Ÿ

Compartilhe dados via wireless (utilizando
rede wi-ﬁ) com iPad, Chromebooks,
Dispositivos Android e outros;

Ÿ

Colete dados a partir de sensores da linha
Go! wireless;

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tabela de Dados

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gráﬁco

Exporte dados para o Logger Pro;
Visualize seus dados com o Logger Lite
(download gratuito);
Mais de 100 experimentos inclusos
internamente;
Campos de Anotações;
Comando de Voz com microfone interno;
Encontre inclinações, ajuste uma linha a
uma parte dos seus dados, e visualize dados
de posição e suas derivadas

Análise completa de dados na palma da sua mão

Analise facilmente qualquer
porção de seus dados,
selecionando anteriormente
uma determinada região

Gráﬁco de Posição vs. Tempo. Mostre aos alunos como é o
salto de uma bola e ajuste uma curva aos seus dados.

Use a ferramenta de
desenho de previsões
para reforçar o processo
cientíﬁco e ajudar a
identiﬁcar equívocos

Gráﬁco de Temperatura vs. Tempo. Mostre aos alunos como
uma pastilha de Sonrisal dissolve na água.

Visualize dados de diversos
sensores simultaneamente

Investigando a taxa de respiração celular em diferentes
temperaturas

Utilize ferramentas de análise
para determinar a
concentração de uma
substância desconhecida

Análise da Lei de Beer de uma solução de sulfato de níquel.
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Compartilhe com toda a sala de aula
O Software Labquest Viewer permite ao professor ou ao aluno visualizar e controlar a LabQuest
remotamente através de conexão wireless em um computador ou iPad. Se utilizado juntamente a uma
Lousa Eletrônica ou Projetor, o professor pode compartilhar a tela da Labquest para toda a sala de aula, e
assim realizar os experimentos e fazer análise dos gráﬁcos e resultados de forma que todos os alunos
possam acompanhar ao mesmo tempo.
Já imaginou utilizar toda essa tecnologia em sala de aula? Já pensou como isso pode ajudar a
melhorar o aprendizado e o interesse dos alunos pela ciência e tecnologia? Sua escola não pode ﬁcar de
fora desta grande inovação e revolução na educação!

Envie dados, gráﬁcos e tabelas por e-mail
A LabQuest 2 pode enviar dados de sensores por e-mail em múltiplos formatos, dependendo das
necessidades do aluno e do experimento. Um aluno pode, por exemplo, enviar os resultados de seu
experimento para incluir em seu relatório de aula ou enviar diretamente para o e-mail do professor.
Arquivo de Dados: Importe para análises no Logger Pro
Gráﬁcos: Gere um PDF com um gráﬁco especíﬁco
Arquivo de Texto: Para importar dados dentro de planilhas ou em outros softwares
Capturas de Tela: Ótimo para ser utilizado em materiais de instrução

Compartilhe com todos os dispositivos
Através da LabQuest, os alunos podem compartilhar e analisar dados em tempo real para
múltiplos dispositivos simultaneamente, como iPad, dispositivos Android, Chromebooks, e outros
dispositivos móveis.
Cada aluno pode receber em seu tablet, computador ou celular os dados em tempo real do
experimento realizado e, assim, realizar análises, fazer ajustes de curvas, efetuar cálculos estatísticos,
criar anotações e enviar os resultados para o seu professor ou levar os dados para casa para análises
posteriores. Fantástico, não é?

Faça análises com o Logger Pro ou Logger Lite
Você pode também utilizar a LabQuest como uma interface de computador utilizando o
Software Logger Pro ou Logger Lite. O Logger Pro 3 fornece recursos e ferramentas avançadas de
análise de dados, incluindo análise de vídeo. Uma única licença do Logger Pro 3 pode ser utilizada em
toda a sua instituição de ensino, por professores e alunos, em número ilimitado de computadores.
O Logger Lite é uma versão gratuita, com recursos básicos de coleta e análise de dados, que
pode ser utilizado com os alunos para uma rápida aquisição de dados de sensores.

LABQUEST 2: ALGUNS SENSORES E DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS
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Acelerômetro 25-g
Acelerômetro Low-g
Acelerômetro de 3 eixos
Anemômetro
Barômetro
Sensor de pressão arterial
Sensor de carga elétrica
Sensor de Gás CO2
Calorímetro
Sensor de Condutividade
Sensor de corrente (-0.6 a +0.6A)
Sensor de corrente (-10 a +10A)
Sensor de oxigênio dissolvido
Sensor óptico de oxigênio dissolvido
Sensor de força dupla-faixa
Sensor EKG
Ampliﬁcador para eletrodos
Sensor de vazão
Sensor de pressão de gás
Sensor de Movimento Rotacional
Monitor de Radiação
Polarímetro
Aparato de Difração
Sensor de Movimento (Encoder)
Monitor de Eletricidade
Sensor de Dinâmica Wireless
Lançador de Projéteis
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Goniômetro
Dinamômetro manual
Monitor de freqüência cardíaca
Ampliﬁcador de instrumentação
Eletrodo de íon seletivo de amônia
Eletrodo de íon seletivo de cálcio
Eletrodo de íon seletivo de cloreto
Eletrodo de íon seletivo de nitrato
Eletrodo de íon seletivo de potássio
Sensor de luz
Sensor de campo magnético
Sensor de temperatura de fusão
Sensor de gás O2
Sensor ORP
Sensor PAR
Go! Wireless pH
Sensor de pH
Sensor de pH wireless
Ampliﬁcador de potência
Piranômetro
Detector de Movimento
Detector de Movimento Go! Motion
Microfone
Sensor Fotogate
Sensor de Etanol
Espectrômetros Vernier
Espectrômetros Ocean Optics
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Sensor de umidade relativa
Cinto monitor de respiração
Sensor de salinidade
Sensor de umidade do solo
Medidor de nível de áudio
Espirômetro
Sensor de Temperatura Extra-Long
Sensor de Temperatura Infravermelho
Sensor de Temperatura de aço inoxidável
Sensor de Temperatura de Superfície
Termopar
Go! Wireless Temp
Sensor de Temperatura Go! Temp
Sensor de Temperatura de ampla faixa
Sensor de agitação
Sensores UV
Sensor UVA
Sensor UVB
Sensor de Diferença de Potencial
Sensor de Tensão
Sensor de Tensão (-30 a +30V)
Unidade de Controle Digital
Sensor de Energia
Testador de Estruturas e Materiais
Contador de Gotas
Cromatograﬁa Gasosa
Balanças Ohaus
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