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1. Descrição  
O conjunto complementar ESR serve junto com 
o kit de aparelhos básicos para ESR/NMR 
(1000637 ou 1000638) para a análise da 
ressonância de spin eletrônico em DPPH.  
O conjunto consiste de uma cabeça de medição 
RSE, com uma bobina de alta freqüência, uma 
amostra DPPH, de uma amostra de 
comparação vazia, dois anéis de montagem e 
dois cilindros de montagem. 
 
 

2. Aparelhos necessários adicionalmente  
1 Kit de aparelhos básicos para ESR/NMR    
(230 V, 50/60 Hz) 1000638 
ou 
1 Kit de aparelhos básicos para ESR/NMR    

(115 V, 50/60 Hz) 1000637 
 
1 Osciloscópio analógico, 2x30 MHz 1002727 
2 Cabo HF 1002746 
ou 
1 3B NETlog™ (230 V, 50/60 Hz) 1000540 
ou 
1 3B NETlog™ (115, 50/60 Hz) 1000539 
1 3B NETlab™ 1000544 
2 Cabos HF BNC/Conector de 4mm 1002748 
1 CP 

3. Operação 
3.1 Montagem da unidade base 
Os anéis de montagem, cilindros de montagem e 
o receptor da cabeça de medição da unidade 
base têm que estar absolutamente livres de 
gorduras e de poeira.  
• Dado o caso limpar estes com álcool 

isopropílico (isopropanol). 
• Inserir os anéis de montagem na esquerda e 

direita do receptor da cabeça de montagem 
(ver Fig. 1). 

 

 
 
Fig. 1 Receptor da cabeça de medição com anéis de 

montagem inseridos  
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• Deslizar as bobinas sobre os cilindros de 
montagem e inserir-las dentro da unidade 
base, como ilustrado na Fig. 2.  

• Nisso estar atento, que o sentido de 
enrolamento das duas bobinas seja idêntico. 
A seta estampada nas bobinas tem que 
indicar na mesma direção.  

• Apertar as porcas serrilhadas 
uniformemente com as mãos. Nisso 
controlar, que os cilindros de montagem 
estejam assentados exatamente sobre os 
anéis de montagem. 

 

 
 
Fig. 2 Unidade base completada com bobinas  
 
3.2  Conexão a console de comando  
• Inserir a cabeça de medição de tal forma no 

receptor de cabeça de medição, que a caixa 
fique contigua (ver Fig. 3).  

• Conectar o cabo de conexão da cabeça de 
medição na tomada “Probe In“ da console 
de comando. Nisso estar atento na talha da 
tomada de conexão.     

• Conectar as bobinas nas tomadas “Coil“ no 
verso da console de comando. 

• Ligar a console de comando com a peça da 
fonte de alimentação através da tomada “12 
VAC / 1A“. 

• Inserir a amostra DPPH (ponteira laranja) no 
receptor de amostras (ver Fig. 4). 

 

 
 
Fig. 3 Unidade base com cabeça de amostras 

 
 
Fig. 4 Unidade base com amostra DPPH inserida 
 
3.3  Sintonização e regulagens  
3.3.1 Utilização de um osciloscópio  
• Conectar a saída da console de comando 

“SIGNAL OUT“ no canal 1 e a saída “FIELD 
OUT“ no canal 2 do osciloscópio (ver Fig. 5). 

• Ajustar os seguintes posicionamentos no 
osciloscópio: 
Canal 1: 2 V DC 
Canal 2: 1 V DC 
Base de tempo: 5 ms 
Trigger (Disparador) no canal 2, filtro em 
“Low Frequency”  

 
3.3.2 Utilização do 3B NETlog™ 
• Conectar a saída “SIGNAL OUT“ da console 

de comando na entrada IN
BU  do 3B 

NETlog™ e a saída “FIELD OUT“ na 
entrada IN

AU . 
• Conectar o 3B NETlog™ com o 

computador, iniciar o software 3B NETlabTM.  
• Criar um novo conjunto de dados e definir 

os seguintes parâmetros no menu 
“laboratório de medição“: 
Entrada A: Campo, modo de entrada  VDC, 
faixa de entrada 2 V 
Entrada B: Sinal, modo de entrada  VDC, 
faixa de entrada 2 V 
Intervalo de medição: 500 µs (2 kHz) 

• Eleger a tecla “osciloscópio“ e iniciar a 
medição.  

A janela do osciloscópio se abre. 
• Posicionar o trigger sobre a entrada A, 

eleger o flanco negativo e ajustar um umbral 
de nível positivo de trigger (disparador) de 
aprox. 10 até 20 %. 

 
3.4 Execução da experiência 
• Ajustar uma freqüência de aprox. 50 MHz 

na console de comando. (Como o ajustador 
de freqüência é um potenciômetro de 10 
passos, eventualmente requeiram-se vários 
giros para isto). 

• Ajustar a sensibilidade de tal maneira, que 
apareça um sinal máximo.  
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No caso de ajuste ótimo se observa um tremular 
débil do LED. Quando o LED se ilumina 
fortemente, o sinal foi ultrapassado. 
• Anotar a ressonância da tensão das bobinas 

UR e a ressonância de freqüência νR 
pertencente (ver Fig. 6).  

• Na utilização de um osciloscópio ler a 
ressonância da tensão das bobinas da tela 
do osciloscópio. 

• Na utilização de um 3B NETlog™ terminar e 
armazenar adicionalmente o modo de 
osciloscópio. Através de pressionar a tecla 
correspondente, representar graficamente a 
tabela de medição indicada e eleger com o 
cursor o “Peak“. A ressonância de tensão 
das bobinas UR será então indicada.  

• Repetir a medição para várias freqüências 
(em passos de 5 MHz). 

 
3.5  Análise 
• Calcular o campo magnético por meio da 

equação  

RR UB ⋅=
V

mT47,3  

• Representar graficamente o campo 
magnético em dependência da freqüência. 
(ver Fig. 8) 

Entre a freqüência de ressonância νR e campo 
magnético de ressonância BR existe a relação  

νR = R
B B

h
g ⋅

μ
⋅  

Nisto é 

T
J1028,9 24−⋅=μB  

Js10626,6 34−⋅=h  
 
 

4. Eliminação 
• A embalagem deve ser eliminada nas 

dependências locais de reciclagem. 
• Contanto que o próprio aparelho deva ser 

descartado para sucata, todas as peças, 
menos a cabeça de sonda podem ser des-
cartadas no lixo caseiro. A cabeça de sonda 
deve ser descartada num container para su-
cata eletrônica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 Montagem experimental de ESR com um osciloscópio  
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Fig. 6 Decurso do sinal em 40 MHz (vermelho: sinal de absorção como função do tempo, azul: bobina de tensão 

como função do tempo) 
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Fig. 7 Representação gráfica do campo magnético em dependência da freqüência  
 
 


