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Úvod

Ve výzkumu a vývoji je častá potřeba zobrazení
indukčních čar magnetického pole

Vyšetřování magnetických polí je běžné
pomocí senzorů typu Hallova sonda

Zjišťování rozložení pole bodovým senzorem
s prostorovým manipulátorem
je zdlouhavé a drahé

Plošný magnetický senzor
přináší nové možnosti
pro výzkum a kontrolu

Zobrazování magnetických polí



MagCam
První a jediný zobrazovač magnetického pole na světě

MagCam snímač a MagScope program



Okamžitá mapa pole

MagCam funkční princip
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Malý magnet na senzoru MagCam Mapa magnetického pole
získaná programem MagScope



MagCam technologie
Integrované pole Hallových sond

Patentově chráněná technologie

Senzorový čip s integrovanými Hallovými sondami

128 x 128 (= 16384) mikroskopických sond

Rozměr jedné sondy 0,1 x 0,1 mm²

Aktivní plocha senzoru 13 x 13 mm²

Povrchová vzdálenost 0,25 mm

Měřicí rozsah ± 0,1 mT až ± 7 T

Přesnost měření ± 1 %

Rychlost měření 1 – 50 snímků/s

Digitální výstup naměřených hodnot

USB rozhraní pro přenos dat a napájení

Rozměry 94 mm x 71 mm x 23 mm

Hmotnost 230 g



MagScope program
Program pro měření a analýzu



MagCam aplikace
Věda, výzkum a kontrola kvality

Kontrola permanentních magnetů

Malé magnety (pro snímače)

Velké magnety (motory a generátory)

Materiálový výzkum

Zkoumání svarů

Výzkum magnetických
materiálů



Permanentní magnety
Výzkum a kontrola kvality

Vektor magnetizace

Homogenita pole

Rozložení pole

Vícepólové magnety

Rovnoměrnost pólů

Měření vzdálenosti



Aplikace pro kontrolu kvality permanentních 
magnetů pro automatizační senzory

Rychlá a přesná metoda ve srovnání
s použitím gaussmetrů a Helmholtzových cívek

Vektor magnetizace
Určení směru a velikosti vektoru



Homogenita pole senzorového magnetu
je určující kvalitativní parametr

Pomocí MagCam je zjištění homogenity
malého magnetu záležitostí jedné sekundy

Homogenita pole
Určení rozložení pole



Bodové svary
Metoda magnetických rozptylových toků

MagCam zaznamená rychle a s vysokým rozlišením
mapu magnetických rozptylových toků.



Magnetický obraz bodového svaru
Metoda magnetických rozptylových toků



Magnetický obraz bodového svaru

Řez magnetickým obrazem

Čtyři vrcholy

Dva vnitřní B a C

Dva vnější A a D

Vzdálenost mezi vrcholy

Informace o vnitřní struktuře svaru

Určení rozměru svarové čočky



Kontrola laserových svarů
Metoda magnetických rozptylových toků



MagCam NV
Profil společnosti

Založena v roce 2009
ve výzkumném centru IMEC
v Leuven v Belgii

Výrobky
MagCam zobrazovač magnetického pole
MagScope programové vybavení
Kryogenní mikroskopické Hallovy sondy

Služby
Měření na zakázku
Realizační studie
Vývojové projekty


