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Sensor de campo magnético ±2000 mT   1009941 
 
 

Instruções de operação 
04/12 Hh 

 

 
 

1. Descrição 

Sensorbox com elemento sensor integrado de 
140 mm de comprimento, 7 mm de largura e 
elemento sensor de 1,9 mm de espessura para 
a medição da densidade de fluxo magnético B 
um campo magnético agindo exteriormente em 
direção tangencial, sobre tudo para o aparelho 
base do efeito de Hall (1009934). 
O sensor Hall que se encontra na ponta do 
sensor com uma superfície ativa de aprox. 
0,044 mm² com sinal de saída radiométrico 
constante (ou seja, proporcional à tensão). 
Faixa de temperatura expandida do sensor Hall 
de - 20 °C ... + 180 °C para medição da 
densidade de fluxo em cristais semicondutores 
de germânio aquecidos (amostra). 
Duas teclas de faixa com 0,2 T e 2 T com 
função de fecho e uma tecla adicional de tara. 
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. 
Também é adequado para ser operado com a 

caixa de conexão (115 V, 50/60 Hz) (1009954), 
respectivamente, a caixa de conexão (230 V, 
50/60 Hz) (1009955); para isto consultar os 
dados técnicos. 
 
 

2. Indicações de segurança 

O sensor de campo magnético não é adequado 
para as utilizações relevantes à segurança! 
• Utilizar o sensor de campo magnético 

somente para fins didáticos! 
 
 

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 
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4. Dados técnicos 

Faixas de medição: 200 mT, 2000 T 
Configuração: tangencial 
Tipo de sensor: sensor linear de efeito 

Hall 
Posição do sensor Hall: 135 mm, relativo à 

superfície frontal da 
armação do sensor 
Box  

Faixa de tara:   
Na faixa de 200 mT: +/- 100 mT 
Na faixa de 2 T: +/- 1 T 
Alinhamento: máx. ± 1,5 % da faixa 

de medição total 
Dependência de temperatura: 
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Utilização com a caixa de conexão  
Na faixa de 200 mT: Fator de transmissão: 

125 mT/V; 1,60 V em 
200 mT 

Na faixa de 2 T: Fator de transmissão: 
1250 mT/V; 1,60 V em 
2000 mT 

 
 

5. Utilização 

Indicação: 
• Para evitar danos permanentes no sensor 

Hall integrado na ponta do sensor, nunca 
expô-lo a esforço mecânico! 

• Não dobrar a ponta do sensor! 
 
• 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. 

• Inserir o elemento de sensor verticalmente 
no conduto de posicionamento "MFS"  do 
canto superior no aparelho base de efeito 
Hall até o suporte mecânico. Nisto o centro 
da superfície ativa do elemento de sensor 
encontra-se no campo homogêneo do 
eletroímã e diretamente no cristal 
semicondutor. 

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

O sensor Box tem um reconhecimento 
automático através do 3B NETlogTM. 
Uma comutação da faixa de medição é 
transmitida ao 3B NETlogTM. 

5.1 Sensorbox de ajuste de ponto zero 
• Na faixa de medição selecionada apertar a 

tecla (tara) por aprox. 1 s. O alinhamento 
acontece automaticamente. 

Acontece uma atualização da indicação do zero 
na linha de display do NETlogTM da entrada de 
sensor selecionada. 
• Quando necessário, o processo de balance 

do ponto zero entre as medições terá que 
ser repetido. 

• Efetuar o balance de zero fora das sapatas 
polares de um transformador! As sapatas 
polares já possuem eventualmente uma 
remanência, que deve ser tomada em 
conta! 

 
 

6. Utilizações experimentais 

Campos magnéticos de ímãs permanentes e de 
bobinas 
Histerese de transformadores  
Remanência 
Efeitos de saturação em núcleos de ferro 
 
 

7. Exemplos de experiências 

Messung der magnetischen Flussdichte im 
Experiment zum Hall-Effekt an Halbleitern 
Aparelhos necessários: 
1 3B NETlogTM (115 V, 50/60 Hz) 1000539 
1 Transformador com retificador (115 V, 50/60 Hz) 

1003315 
1 Fonte de alimentação DC 20 V (115 V, 50/60 Hz) 

1003311 
ou 
1 3B NETlogTM (230 V, 50/60 Hz) 1000540 
1 Transformador com retificador (230 V, 50/60 Hz) 

1003316 
1 Fonte de alimentação DC 20 V (230 V, 50/60 Hz) 

1003312 
1 Aparelho básico para efeito Hall 1009934 
1 Ge dopado tipo p sobre placa cond. 1009810 
ou 
1 Ge dopado tipo n sobre placa cond. 1009760 
1 Sensor de campo mag. ±2000 mT 1009941 
1 Núcleo em U 1000979 
2 Bobinas D com 600 espiras 1000988 
1 Par de sapatas polares e tensores 1009935 
1 Conjunto de 15 cabos 1002843 
 
• Montar a experiência segundo Fig. 1.  
• Comutar o transformador com retificador 

para 12 V e alimentar o aparelho base de 
efeito Hall com 12 V de tensão alternada. 
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• Escolher no sensor de campo magnético a 
faixa de medição 2 T e acionar a tecla de 
tara. 

• Inserir o sensor de campo magnético pelo 
condutor de posicionamento "MFS". 

• Ajustar a fonte de alimentação DC para 
operação de corrente constante, é dizer: o 
potenciômetro comutador da corrente no 
encosto da esquerda (0 A), o potenciômetro 
comutador de tensão no encosto da direita (20 
V). 

• Aumentar a corrente no circuito em série 
das bobinas de transformador de 0 A até 2 
A em passos de 0,1 A. 

• Eventualmente conduzir a corrente das 
bobinas sobre a entrada de medição de 
corrente do 3B NETlogTM (Faixa de medição 
2 A DC)) e incluir os valores de medição na 
avaliação da experiência. 

Resultado de exemplo: 
Num espaçamento de sapatas polares de 8 mm 
e os valores de 10,6 V e 1,74 A se obtém uma 
densidade de fluxo de 300 mT. 
 

8. Cuidados e manutenção 

• Antes da limpeza separar o aparelho da 
fonte de alimentação. 

• Para a limpeza utilizar um pano suave e 
úmido. 

 
 

9. Eliminação 

• A embalagem deve ser eliminada nas 
dependências locais de reciclagem. 

• Em caso que o próprio aparelho deva ser 
descartado, então este não pertence ao lixo 
doméstico normal. É necessário cumprir 
com a regulamentação local para a 
eliminação de descarte eletrônico. 

 

 
 
 

 

 
 
Fig. 1 Medição da densidade de fluxo no entreferro entre as sapatas polares de um eletro-ímã na montagem de 

experiência no aparelho base para o efeito de Hall 



 


