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Датчик магнітного поля 
(Код замовлення MG-BTA) 

Датчик магнітного поля Vernier вимірює векторний компонент 

магнітного поля поряд з наконечником датчику. 

Наконечник можна налаштувати таким чином, щоб користувач зміг 

виміряти поля, паралельні або перпендикулярні довгій вісі датчика. Датчик магнітного поля 

можна використовувати для великої кількості цікавих експериментів з магнітними полями. 

 Вимірюйте та вивчайте магнітне поле Землі. 

 Визначайте напрямок північного магнітного полюсу. 

 Вивчайте магнітне поле поруч з постійним магнітом. 

 Вимірюйте поля поряд із дротом зі струмом. 

 Вимірюйте поле при відкритті електромагніту. 

Відео 
Перегляньте відео по цьому виробу www.vernier.com/mg-bta 

 

Калібрування 
Не виконуйте нове калібрування, коли використовуєте 

Датчик магнітного поля. Ми налаштували датчик до відвантаження таким чином, що він 

відповідає збереженому калібруванню. 

Не доречно проводити калібрування датчика магнітного поля без посилання на відоме 

джерело магнітного поля. Проте корисно установлювати на нуль датчик магнітного поля. 

Розташуйте датчик та установіть його на нуль за допомогою програмного забезпечення 

збору даних. Перемістить джерело магнітного поля, а не датчик, щоб дослідити просторові 

зміни поля. 

При переміщенні датчика нуль змінюється, оскільки фонове магнітне поле в вашій 

лабораторії, вірогідно, змінюється разом з положенням. При експериментах по вимірюванню 

просторових змін магнітного поля, краще установити датчик на нуль, а після переміщати 

джерело в різні положення. 

Технічні характеристики 
 

 
 

Сумісне програмне забезпечення та інтерфейси 
Список інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісних з датчиком магнітного поля, див. 

на www.vernier.com/manuals/mg-bta. 

З чого почати 
1. Під’єднайте датчик до інтерфейсу (LabQuest Mini, LabQuest 2, тощо). 
2. Запустіть потрібне програмне забезпечення для збору даних (Logger Pro, Logger 

Lite, LabQuest App), якщо воно ще не запущене, та оберіть New з меню File. 

Програмне забезпечення визначить датчик та завантажить налаштування для збору даних за 

замовчуванням. Тепер можна збирати дані. 

Якщо ви збираєте дані за допомогою Chromebook™, мобільного приладу, наприклад, 

планшету iPad® або Android™, або бездротового датчику Vernier або інтерфейсу , будь ласка, 

перегляньте наступне посилання, щоб отримати останню інформацію по підключенню: 

www.vernier.com/start/mg-bta 

Використання датчику 
Підключить датчик, виконавши дії, зазначені в цьому посібнику користувача, в розділі «З 

чого почати». 

Використовуйте перемикач на рукоятці датчика, щоб обрати належний діапазон. 

 Діапазон 6,4 мТ застосовується для вимірювання порівняно сильних магнітних полів 

навкруги постійних магнітів та електромагнітів. 

 Діапазон 0,32 мТ застосовується переважно для вимірювання магнітного поля Землі 

та дуже слабких полів. Його можна використовувати для інших магнітів, але датчик має 

залишатися в одному положенні таким чином, щоб на показання не впливало фонове 

поле Землі. 

 

 

 

Як працює датчик 
Датчик використовує датчик Холла. Він виробляє лінійну з магнітним полем напругу. 

Датчик вимірює компонент магнітного поля, перпендикулярний до білої крапки на кінці 

наконечника датчика. Показання позитивні, коли біла крапка на датчику вказує на південний 

полюс магніту. 

Примітка: Продукція Vernier призначена для навчання. Наша продукція не призначена 

для будь-якого промислового, медичного або комерційного застосування, наприклад, 

життєзабезпечення, діагностики пацієнтів, контролю за виробничим процесом або будь-

яких промислових випробувань, і ми не рекомендуємо використовувати її для таких 

цілей. 

Роздільна здатність 13 біт Діапазон ±0,32 мТ: 0,0001 мТ 

Діапазон ±6,4 мТ: 0,002 мТ 

Роздільна здатність 12 біт Діапазон ±0,32 мТ: 0,0002 мТ 

Діапазон ±6,4 мТ: 0,004 мТ 

Роздільна здатність 10 біт Діапазон ±0,32 мТ: 0,0008 мТ 

Діапазон ±6,4 мТ: 0,016 мТ 

Збережене значення калібрування 

(діапазон ±0,32 мТ в міллітесла) 

перехід: 0,160 мТ/В 

відсікання: -0,320 мТ 

Збережене значення калібрування 

(діапазон ±6,4 мТ в міллітесла) 

перехід: 3,225 мТ/В 

відсікання: -8,063 мТ 

Збережене значення калібрування 

(діапазон ±0,32 мТ в ґаусаха) 

перехід: 1,6 ґаус/В 

відсікання: -3,2 ґаус 

Збережене значення 

калібрування (діапазон ±6,4 мТ 

в ґаусаха) 

перехід: 32,25 ґаус/В 

відсікання: -80,625 ґаус 

 

http://www.vernier.com/mg-bta
http://www.vernier.com/manuals/mg-bta
http://www.vernier.com/start/mg-bta
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Перемикач на рукоятці датчика використовується, щоб вибрати діапазон. В діапазоні 6,4 

мТ, кожен вольт, виміряний передавачем, представляє 32 ґаус (3,2 х 10-3 тесла). Діапазон 

датчику -  ±64 гаус або ±6,4 × 10-3 тесла. В діапазоні 0,3 мТ, кожен вольт представляє 1,6 

ґаус (1,6 х 10-4 тесла). Діапазон датчика -  

±3,2 ґаус або ±3.2 × 10-4 тесла. 

Якщо трубку датчика тримати вертикально, а наконечник горизонтально, та обертати до 

отримання максимальної напруги, наконечник з білою крапкою буде вказувати на магнітну 

північ. Магнітний нахил в вашій зоні можна виявити, тримаючи трубу таким чином, щоб біла 

крапка була повернута на північ, та обертаючи кінець датчика трубки вниз до досягнення 

максимальної напруги. Кут наконечника по вертикальному положенню - магнітний нахил. 

Зауважте, що північний полюс вільно підвішеного магніту вказує на північ, оскільки 

магнітний полюс Землі в північній півкулі  - південний магнітний полюс. 

Гарантія 
Vernier гарантує, що у цьому виробі не проявлятимуться дефекти матеріалів та виробництва 

протягом п’яти років з дати поставки замовнику. Ця гарантія не покриває пошкодження 

виробу, спричинені надмірними навантаженнями або неправильним використанням. Ця 

гарантія стосується виключно навчальних закладів. 

 

 

 

Усунення неполадок 
Якщо ви отримали неочікувані або незвичні показання від датчика магнітного поля, спочатку 

треба підтвердити, що налаштування діапазону належне для експерименту. Діапазон ±6,4 мТ 

використовується для вимірювання відносно сильних магнітних полів навкруги постійних 

магнітів та електромагнітів; діапазон ±0,32 мТ застосовується для вимірювання магнітного 

поля Землі та дуже слабких полів. Якщо ви використовуєте діапазон ±0,32 мТ для вивчення 

постійних магнітів, перевірте, чи залишається датчик в одному положенню таким чином, щоб 

на показання не впливало фонове поле Землі. 

Додаткову інформацію щодо усунення неполадок та поширені запитання див. на 

www.vernier.com/til/1420 
 

Інформація щодо ремонту 
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(888) 837-6437 • (503) 277-2299 • ФАКС (503) 277-2440 

info@vernier.com • www.vernier.com 

Якщо ви бачили відео по відповідному виробу та виконали дії по усуненню неполадок, але 

проблеми з датчиком магнітного поля все ще залишаються, зверніться до технічної підтримки 

Vernier за адресою  info@b-pro.com.ua  або зателефонуйте  +38 (044) 222-83-07. Спеціалісти з 

підтримки будуть співпрацювати з вами, щоб вирішити, чи потрібно відправити блок на 

ремонт. У той же час буде виданий номер дозволу на повернення товару (RMA) та інструкції 

щодо повернення блоку на ремонт. 

Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest 2, LabQuest Mini, та інші марки, що згадуються, є нашими 

торговельними марками та зареєстрованими торговельними марками в Сполучених Штатах. 

Усі інші марки, що не належать нам, але загадані тут,  є власністю відповідних власників, які можуть бути 

нашими дочірніми компаніями, компаніями, що пов’язані з нами, або, компаніями, що спонсоруються нами, або 

не бути з нами пов’язаними жодним чином. 

http://www.vernier.com/til/1420
mailto:info@vernier.com
http://www.vernier.com/

