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1. Indicações de segurança  

 Para evitar danos permanentes no sensor 
Hall integrado na ponta do sensor, nunca 
expô-lo a esforço mecânico! 

 Não dobrar a ponta do sensor! 

 Utilizar o sensor de campo magnético 
somente para fins didáticos! 

Não apto para tarefas de relevância para a 
segurança! 

 

 

2. Descrição  

Sensorbox com elemento sensor integrado de 
140 mm de comprimento, 8 mm de largura e 
elemento sensor de 1,2 mm de espessura 
para a medição da densidade de fluxo 
magnético B. 

O sensor Hall que se encontra na ponta do 
sensor com uma superfície ativa de aprox. 0,5 
mm² com sinal de saída raciométrico 
constante (ou seja, proporcional à tensão). 

Três teclas de faixa com 2 mT, 20 mT e 100 
mT com função de trava. Indicação ótica da 
faixa de medição atualmente utilizada por 
meio de díodo luminoso. 

Possibilidade de fixação na vara do pé de 
apoio para uma orientação definida no campo 
magnético a ser medido. 

 

 

3. Fornecimento  

1 sensorbox com elemento sensor integrado 
fixo 

1 cabo de conexão mini DIN de 8-pinos, 60 cm 
de comprimento 

1 vara de pé de apoio, 120 mm de 
comprimento 

1 manual de instruções para o 1000558 

 

 

4. Dados técnicos  

Faixas de medição: 2 mT, 20 mT, 100 mT 

Tipo de sensor: sensor linear de efeito 
Hall  

Sensibilidade: típica 1,3 mV / 100 µT 

Alinearidade: máx. ± 2,5 % da faixa 
de medição total 

Largura de banda: 1,5 kHz 
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5. Utilização 

 Segurar o Sensorbox com a mão dentro do 
campo magnético a ser medido ou 
conforme o caso, instalar a vara do pé de 
apoio e fixar na montagem experimental.  

 Levar em conta a orientação tangencial do 
elemento sensor e medir o campo 
magnético. 

 Ler o valor do da densidade de fluxo 
magnético no display do 3B NETlogTM. 

O Sensorbox possui um reconhecimento 
automático através do 3B NETlogTM. 

Uma comutação da faixa de medição é 
transmitida para o 3B NETlogTM. 

 
5.1 Sensorbox de ajuste de ponto zero  

(a partir da versão 3.27 do aplicativo 3B 
NETlogTM firmware) 

 Manter premido o botão de faixa 2 mT por 
algo mais de 2 s e logo soltar. 

O ajuste ocorre automaticamente. A conclusão 
do processo de ajuste é indicada pelo piscar 
do díodo luminoso à esquerda do botão de 
faixa 2 mT e depois pelo sinal acústico do 3B 
NETlogTM. 

Segue uma atualização do display do 3B 
NETlogTM  ("Refresh") e a indicação zero na 
linha da entrada do sensor selecionado. 

 Caso necessário, repetir o procedimento 
de ajuste a zero entre as medições. 

 

 

6. Utilizações experimentais 

Campos magnéticos de ímãs permanentes e 
de bobinas  

Percurso do campo magnético terrestre  

 

 

7. Exemplos de experiências 

Medição da densidade de fluxo e da tensão 
de Indução de um ímã em barra em 
movimento rápido numa bobina 

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 3B NETlabTM 1000544 

1 Sensor de campo magnético, tangencial
 1000558 

1 Bobina D com 600 espiras        1000988 

1 Ímã em bastão redondo 200x10     1003112 

1 Par cabos de segurança para experiências 
  1017718 

 
 Montagem da experiência conforme a  

figura 1. 

 Abrir a aplicação 3B NETlabTM (Template) 
para experiência com "sensor de campo 
magnético, tangencial" para experiência 
com o "sensor de campo magnético, 
tangencial". 

 Inserir o ímã de bastão redondo na bobina 
com uma mão. 

 Iniciar o registro da curva de medição no  
3B NETlabTM. 

 Retirar o ímã de bastão redondo 
rapidamente da bobina. 

 Analisar a curva de medição (fig. 2): 

Quando a densidade de fluxo se altera surge 
uma tensão de indução. 

 

Fig. 1 Medição da relação entre densidade de fluxo 
(entrada analógica  A) e a tensão de Indução 
(entrada analógica  B) de um ímã em bastão 
em movimento rápido dentro de uma bobina 

 

 

 

 

Fig. 2 Representação na tela do 3B NETlabTM da 
relação entre densidade de fluxo (curva azul) 
e a tensão de Indução (curva vermelha) de 
um ímã em bastão em movimento rápido 
dentro de uma bobina 


