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1. Indicações de segurança  

Utilizar o sensor  luminoso (de luz) somente 
para fins de treinamento! 

 O sensor luminoso não é adequado para 
ser utilizado para fins de segurança! 

 

 

2. Descrição  

Box (caixa) com sensor contendo diodo 
fotográfico com filtro óptico para a medição da 
intensidade de luz (intensidade de iluminação) 
especialmente em áreas visíveis.  

Teclas de comutação de área de medição de  
600 lx, 6000 lx, 150000 lx, com mostrador 
óptico de área. 

8-mm tubos de luz de 8-mm para delimitação 
de luz lateral. 

Box de sensores automáticos e 
reconhecimento de área de medição através 
de 3B NETlogTM. 

 

 

3. Fornecimento  

1 Box de sensor 

1 Vareta de tripé com rosca, 120 mm 

1 Cabo de terminal miniDIN 8-pin, 600 mm de 
comprimento 

1 Instruções de operação (uso)  

4. Dados técnicos  

Áreas de medição  0 a 600 lx / 0,8 lx 
e dissolução:  0 bis 6000 lx / 8 lx 
   0 bis 150000 lx / 200 lx 

Tipo de Sensor: Si-Fotodiodo com 
baixa corrente de luz 

Sensibilidade:  típico 0,65 µA @ 100 
lx 

Não linearidade: max. ±1 % da área 
total de medição 

Comprimento de onda: típico 10 kHz 

 

 

5. Utilização 

 Ajustar o box com o sensor nas 
proximidades da experiência. 

 Fazer a leitura do valor da intensidade da 
luz no Display des 3B NETlogTM . 

 Quando ultrapassar a área de medição, 
selecionar o valor mais próximo desta área 
de medição. 

 

6. Utilizações experimentais 

Medição da lei (ao quadrado) para uma fonte 
de luz em forma de ponto. 

Comportamento dos filtros de pólo. 

Considerar a oscilação da corrente alternada 
das  lâmpadas. 
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Fazer a medição da energia solar. 

Estudo das ações 

Fazer a medição da intensidade da iluminação 
no local de trabalho e na área privada. 

Intensidade da luz e crescimento de plantas.  

 

 

7. Exemplos de experiências 

Medição da lei quadrática (ao quadrado) de 
distanciamento para uma fonte de luz  
puntiforme 

Objetos utilizados: 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 3B NETlabTM  1000544 

1 Sensor de luz 1000562 

1 Luminária para experiências com lâmpada 
halógena 1003038 

1 Transformador @ 230 V 1000593 

ou 

1 Transformador @ 115 V 1006780 

1 Pé de cerâmica  1001045 

1 Medidor de alturas, 1 m 1000743 

2 Cubos universais 1002830 

 Tentativa de montagem segundo  Fig. 1. 

 Utilização de 3B NETlabTM- (Placa) abri-la 
para a experiência com o sensor de luz. 

 Fixar a luminária de experiência através do 
cubo universal na posição horizontal do 
parâmetro de altura (medidor) na posição 
15 cm. 

 Definir essa posição como distancia  „0“ . 

 Montar o sensor de luz com o segundo 
cubo universal no parâmetro de altura. 

 Inserir os cabos elétricos na montagem da 
experiência e colocar a mesma em 
funcionamento.  

 Iniciar o funcionamento da placa e através 
de ajuste manual, medir numa distância de 
5 cm antes da luminária de experiência a 
intensidade de iluminação.  

 Aumentar a distância em 
aproximadamente 5 cm até completar o 
valor de 70 cm (distancia de 55 cm da 
luminária de experiência) e converter os 
respectivos valores em  3B NETlabTM  (Fig. 
2). 

 Representar a curva de medição com 
ajuda da função „Fit“ (OK). 

 

 
Fig. 1 Medição da lei quadrática (ao quadrado) da 

lei de distanciamento para uma fonte 
puntiforme 

 

 
Fig. 2 Representação da tela dos pontos de 

medição em relação à lei quadrática de 
distanciamento em 3B NETlabTM  

 

 


