NÍVEL: TODOS

TLP01

ELETRICIDADE BÁSICA

Technical

LAB Plus
Laboratório completo e
compacto com tecnologia e
interatividade

O TECHNICAL LAB PLUS 01 (TLP 01) é um kit interativo de laboratório. Excelente para
ser utilizado como prática e aprendizagem em eletricidade básica, circuitos elétricos e introdução
à eletrônica, no ensino médio, cursos técnicos e superiores, como complemento de aulas teóricas
e em práticas de laboratório.
Em associação com dispositivos da Vernier Software & Technology (LabQuest, Logger
Lite, Amplificador de Potência, Sensores de Corrente, Tensão e Campo Magnético), o kit
possibilita a exploração de diversos tópicos da área, focando em experimentos básicos de
eletricidade. São utilizados diferentes elementos como resistores, capacitores, indutores,
lâmpadas, chaves, transformador e diodos, com fonte AC ou DC.

Ÿ A LABQUEST 2, que possui tecnologia touch screen, funciona ao mesmo tempo como
interface para aquisição de dados (em conjunto com os sensores Vernier, por exemplo, como
voltímetro e amperímetro), como gerador de sinais (em conjunto com o Power Amplifier) e
como osciloscópio, além de outras múltiplas funções de análise gráfica disponíveis. O TLP 01 já
possui todas estas funções INTEGRADAS, como um Laboratório Compacto que pode, inclusive,
ser usado em sala de aula. Além da interface com o computador através dos softwares Logger
Lite (gratuito) ou Logger Pro 3 (licença) não é necessário a aquisição de outros equipamentos de
laboratório como multímetros, osciloscópio e gerador de sinais.

Ÿ

O TLP 01 pode ser utilizado em sala de aula ou em laboratório;

Os dados coletados podem ser armazenados em Pendrive e utilizados para análise pelos
alunos no ssoftwares Logger Lite, Logger Pro ou em qualquer outro software;
Ÿ

Ÿ

O Kit vem acompanhado de um manual de experimentos com roteiros e exercícios;

A LABQUEST 2 pode ser utilizada ainda com outros mais de 70 sensores da Vernier Software
& Tecnology. Possui também vários sensores embarcados (GPS, temperatura, acelerômetro,
microfone e de som) e suporta até 5 sensores simultâneos.
Ÿ
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Alguns Experimentos:

Placa Experimental de Eletricidade Básica
Placa de ﬁbra de vidro com bornes de ligação tipo
“banana” 4mm, montada com 01 potenciômetro
linear de 47KOhm, 2 resistores de potência de
100ohm/5W, 2 resistores de potência de 150ohm/5W,
1 resistor de potência de 50Kohm/5W, 1 resistor de
potência de 200ohm/5W, 3 sockets com lâmpadas de
6V, 02 Push Buttons, 3 chaves tipo “alavanca”, um
transformador monofásico com tap central em 5V
(10:1), 4 diodos 1N5408, 01 capacitor eletrolítico
100uF, 01 capacitor eletrolítico de 22uF, um capacitor de poliéster de 2.2uF.
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Labquest 2
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 touchscreen de alta resolução torna mais fácil a coleta,
análise e compartilhamento de dados dos
experimentos. Os dados coletados podem ser
armazenados ou compartilhados via wireless para um ou vários dispositivos móveis
simultaneamente. Possui avançadas ferramentas de análise (tangente, integral, FFT, etc) e cálculos
estatísticos e taxa de amostragem de 100.000 amostras por segundo.
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Ampliﬁcador de Potência

Ÿ
Ÿ

O ampliﬁcador de potência de 10 Watts, com tensão máxima
de 10V e corrente máxima de 1A. Trabalha em conjunto com
a interface LabQuest ou software especíﬁco em computador.
Funciona como gerador de sinais e trabalha com qualquer
forma de onda, incluindo DC, senoidal, quadrada, triangular e
dente de serra. Além disso, o ampliﬁcador de potência pode
acionar uma grande variedade de cargas, incluindo altofalantes, lâmpadas, pequenos motores DC e circuitos RLC.

Ÿ
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Sensores de Corrente, Tensão e Campo Magnético

Introdução à Placa Experimental de
Eletricidade Básica;
Associação de Lâmpadas;
Lei de Ohm;
Lei das correntes de Kirchhoff;
Lei das tensões de Kirchhoff;
Associação em série de resistores;
Associação paralela de resistores;
Circuitos em série e paralelo;
Capacitores em Série e em Paralelo;
Circuito RC;
Circuito RC como ﬁltro;
Circuito RL;
Circuito RL como ﬁltro;
Circuito RLC série;
Circuito RLC como ﬁltro;
Transformador AC;
Comportamento dos diodos em
Condução;
Comportamento dos diodos em Bloqueio;
Diodo - curva característica;
Diodo - retiﬁcador de meia onda;
Diodo - retiﬁcador de onda completa;
Diodo - Identiﬁcação de terminais e testes
de continuidade;
Detecção de campo magnético em
Transformador;
LABQUEST® como voltímetro;
LABQUEST® como amperímetro;
Usando o sensor de campo magnético
com LABQUEST®;

Placa Experimental
+ Laboratório Convencional

A TLP 01 é composta também por sensores de diferença de potencial (tensão) que atuam na faixa
de -10V a 10V, sensores de corrente que atuam na faixa de -600mA a 600mA, e sensor de campo
magnético com resolução de 0,0002 mT, que atua até 6,4mT, com chave seletora de escala. Os
sensores podem ser conectados à interface LabQuest, e através do Software Logger Lite (gratuito)
ou Logger Pro (licença), pode ser conectado diretamente ao computador, podendo realizar funções
de um multímetro para realizar leituras em tempo real de tensão, corrente e campo magnético.
Além disso, todos os dados coletados podem ser armazenados ou visualizados em gráﬁcos em
tempo real na Labquest ou computador.

Você pode também
adquirir a Placa
Experimental TLP 01
para ser utilizada
juntamente com
Osciloscópio,
Gerador de Sinais e Multímetros já existentes
em seu laboratório (KIT BÁSICO). Para esta
opção, acompanha também um manual
especíﬁco com roteiros de experimentos em
laboratório convencional.

SUGESTÕES DE PACOTES: TECHNICAL LAB PLUS 01
PRODUTO

Placa experimental de eletricidade básica
Interface Labquest 2
Interface Labquest Mini
Software Logger Lite*
Suporte para placa
Ampliﬁcador de Potência
Pacote com cabos
Sensor de Corrente
Sensor de Tensão
Sensor de Campo Magnético
CD com manual de experimentos

CÓDIGO

TLP 01
LABQ2
LQ-MINI
LP
TLP-SUP
PAMP
MCA-BTA
DCP-BTA
DVP-BTA
MG-BTA
TLP-MN

QUANT.
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

KIT LABQUEST 2
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

KIT LABQUEST MINI
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

KIT BÁSICO
ü

ü
ü

ü

*Com possibilidade de upgrade para Logger Pro 3
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