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RESUMO 

Foi construído um magnetômetro de núcleo magnético saturado (fluxgate), de três 
componentes (X, Y, Z) para o registro das variações do campo magnético da terra no 
intervalo: DC a 1.0 Hz. Os sensores, foram desenvolvidos utilizando materiais 
magnéticos amorfos (CoFeSiB) de alta resolução e de geometria toroidal. 

O circuito, foi projetado tomando como referência outros já existentes na literatura 
e pode ser considerado como constituído de três blocos: Um para a excitação do 
núcleo do sensor, outro para a leitura do segundo harmônico induzido na bobina sensora 
e finalmente o de realimentação do sistema sensor. Na construção, foram selecionados 
componentes visando minimizar o nível de ruídos, especialmente aqueles provocados 
por alterações de temperatura. 

SENSOR FLUXGATE 

O sensor fluxgate é constituído por um núcleo de material feno magnético, de alta 
permeabilidade, envolto por dois enrolamentos, um para excitação do núcleo/sensor e 
o outro para detecção do segundo harmônico que traz a informação do campo magnético 
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a ser avaliado. Para compreensão do seu 
principio de funcionamento [1], supomos um 
núcleo de material com características antes 
mencionadas, isto é, do tipo: mumetal, 
ferrite, permalloy ... Alinhando o eixo 
longitudinal do sensor com o campo 
magnético externo e excitando-o com um 
sinal de corrente periódico até seus limites 
de saturação, o núcleo será magnetizado 
alternadamente com o aparecimento de um 
fluxo magnético (<j> = B.A) no seu interior. 
Como conseqüência da variação temporal de 
<j> e da permeabilidade relativa "flr" do 
material, um sinal de tensão (V sec) será 
induzido nas "ns" espiras que compõem a 
bobina sensora: 

(1) 

Para campos magnéticos de pequena 
amplitude Bex será proporcional à B e o fator 
de proporcionalidade é a própria permeabi

lidade aparente, fla' do material (B = flaBex)' 
que depende da sua geometria. Considerando 
a relação entre magnetização "M" e a densi
dade de fluxo: [B = flo(H+M)], e a relação 
de proporcionalidade entre H e M através 
da susceptibilidade magnética "X": (M = XH) 
podemos encontrar a relação entre as per
meabilidades absoluta e relativa. Entretanto 
teremos que considerar ainda o fator de 
desmagnetização do material "D" e sua 
relação com o campo H (H = Hex- DM). De 
outra forma: 

(2) 

e pelas relações acima temos que: /1,. = 1 + X, 
o que nos conduz à relação entre as permea
bilidades relativa e aparente do material: 
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fla = /1,. / (1 + D(flr-I» (3) 

A equação fundamental do magnetômetro 
fluxgate é finalmente obtida substituindo (2) 
em (1): 

(dfltJdt)(I-D) 
Vsec = n.A.Bex ------ (4) 

Do ponto de vista operacional, o funcio
namento de um magnetômetro fluxgate pode 
ser facilmente compreendido supondo um 
sistema de dois núcleos, a princípio idênticos, 
montados em paralelo e alimentados em série 
por uma fonte de corrente periódica, com 
freqüência fundamental (f) . Na ausência de 
campo magnético externo, os dois núcleos 
serão magnetizados com inversão de fase de 
maneira que nenhum sinal de tensão será 
induzido em um terceiro enrolamento (bobina 
sensora) e que envolve os dois núcleos. Entre
tanto na presença de um campo magnético 
externo, alinhado com o eixo longitudinal do 
núcleo/sensor, a sua simet11a de magnetização 
será quebrada e um sinal de tensão com 
freqüência (2f), proporcional ao campo 
externo, será induzido na bobina sensora. 
Desta maneira, avaliando este sinal do 
segundo harmônico da freqüência funda
mental, tem-se uma referência para o campo 
observado. 

Principais tipos de sensores fluxgate 

Vacquier: É composto por dois núcleos 
lineares, a princípio idênticos e montados em 
paralelo. Cada núcleo é envolto por uma 
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bobina, de excitação que é alimentada, em 
série por uma mesma fonte de alimentação. 
O sistema é ainda envolto por uma bobina 
sensora com "n" espiras envolvendo o 
sistema núcleo/bobina de excitação (figura 
1.a). 

Forster: Assemelha-se ao anterior, tam
bém é constituído por dois núcleos lineares 
e a alimentação é feita em série através de 
dois enrolamentos de excitação. A diferença 
é que nesta configuração a bobina sensora, 
ao contrário do Vacquier, envolve os dois 
núcleos em separado (figura 1.b). 

Ring-core (toroidal): Possui mecanismo 
de funcionamento semelhante aos casos 
anteriores de dois núcleos lineares em 
paralelo. A princípio, o toróide pode ser con
siderado como constituído de dois semi-
núcleos independentes e o seu processo de 
magnetização é bastante semelhante aos 
sensores anteriores. A excitação é feita 
através de um único enrolamento, disposto 
ao longo da superfície do toróide, em uma 
única camada. O enrolamento para a bobina 
sensora é obtido montando-o perpendicular
mente ao eixo de magnetização (figura 1.c). 

CIRCUITO ELETRÔNICO 

O circuito utilizado neste projeto foi de
senvolvido no Departamento de Geofísica do 
CNPq/Observatório Nacional (DGE/ON) e 
no Instituto Militar de Engenharia (!ME), to
mando-se como referência circuitos de ins
trumentos semelhantes, existentes na litera
tura. Na construção das placas tivemos o 
apoio da Indústria de Material Bélico -
IMBEL. 

Em módulos o protótipo pode ser de
composto em três blocos: a) Excitação; b) 
Detecção do sinal induzido (segundo har
mônico); c) Realimentação do sistema 
(figura 2). 

Circuito de Excitação 

a) Oscilador: Responsável pela geração 
das freqüências que serão utilizadas na ex
citação e como referência na demodulação. 
O oscilador é a cristal operando em 2MHz, 
tendo sua freqüência dividida por um divisor 
binário (4060) obtendo-se 15.625 KHz (para 
a excitação) e 31 ,25KHz (para referência na 
demodulação - "2f") . 

b) Filtro passa-banda em 15.625 KHz: 
Utilizado para se filtrar as harmônicas da 
onda quadrada gerada no oscilador obtendo
se uma senóide quase pura em 15.625 KHz. 
É um filtro de dois estágios (2ª ordem), com 
dupla realimentação (MFBP), conseguindo
se assim uma boa seletividade. 

c) Amplificador de saída: Para se con
seguir excitar as bobinas do núcleo é neces
sário fornecer uma COlTente de maior inten
sidade (=500mAp_p) ' Para isso utilizamos um 

Figura 1: a) Vacquier; b) Forsler; c) Toroidal amplificador de classe B, em um estágio de 
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CONTROLE DE 
OSCILADOR AMOSTRAGEM 
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isso utilizamos este 
circuito que possibilita 
o ajuste de fase. 

Saída 

(Para display, 
plotter, A/D, 
osciloscópio, 

FILTRO 
PASSA BAIXA 

c) Demodulador sín
crono: Responsável pe
la demodulação do sinal 
induzido na bobina 
sensora. Através de um 
processo de chavea
mento sincronizado, re
ferenciado pela freqüên
cia de 31 ,25KHz gerada 
pelo oscilador, este cir
cuito faz a comutação OFFSET 

etc.) 

Figura 2: Diagrama em blocos do circuito 

push-pull de saída, constituído de 1 par de 
transistores Darlington, 

Detecção do sinal induzido 
(2º harmônico) 

a)Filtro passa-banda em 3i,25KHz: 
Recebe o sinal vindo da bobina sensora sele
cionando o segundo harmônico da excitação. 
O circuito atenua as freqüências fora de uma 
banda estreita centrada no segundo harmônico 
(31 ,25KHz). Da mesma forma que o filtro da 
excitação, este também é um filtro de dois 
estágios com dupla realimentação (MFBP). 

b) Ajuste de fase: Devido aos filtros, o 
sinal que é captado na bobina sensora está 
defasado do gerado pelo oscilador. Para que 
se possa fazer a demodulação corretamente 
e se obter a informação referente ao campo, 
é necessário corrigir esta defasagem. Para 

entre o sinal e o sinal in
vertido . A sua saída 
contém a informação do 
campo magnético exter
no observado. 

d) Integrador: Este módulo faz a 
integração do sinal já demodulado. A sua 
saída é ligada diretamente a um plotter, o qual 
registra as medidas do campo. Como se 
deseja medir a variação de campo, o sinal 
do integrador é utilizado para realimentar o 
sensor. 

Realimentação 

a) Resistores de Realimentação: Trata
se de uma associação de resistores, que fazem 
a conversão da tensão de saída vinda do 
integrador, em corrente necessária para 
excitar a bobina de realimentação. Os valores 
são modificados juntamente com os 
capacitores do integrador, 

b) Compensação térmica: É um circuito 
que compara a tensão sobre o sensor com uma 
tensão de referência e altera seu valor de 
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saída visando compensar qualquer alteração 
da temperatura. Seu princípio de funcio
namento baseia-se na alteração da condu
tividade da bobina de realimentação devido 
a uma variação de temperatura, o que faz 
alterar a corrente fornecida para ela, e 
conseqüentemente a tensão sobre ela. 

c) Linha de referência: Na realimentação 
associa-se um nível de tensão ao zero de 
variação do campo magnético. Este módulo 
fornece uma tensão constante e estável, a qual 
é insensível a variações de temperatura e de 
tensão de alimentação (graças ao tipo do 
diodo zener escolhido), servindo de refe
rência (linha de base) para o processo de 
realimentação. 

RESULTADOS OBTIDOS 

Foram obtidos resultados através de 
simulações por software (SPICE). 

A figura 3 é o espectro da resposta em 
freqüência do filtro . 

Pode-se verificar que o filtro em 
15.635KHz (freqüência central) fornece um 
ganho de 1.8dB, enquanto que em 31 .16KHz 
a atenuação é da ordem de 30dB. 

O sinal após passar por este filtro é uma 
senóide praticamente pura de freqüência 
15.625KHz. 

No processo de leitura do segundo har
mônico também utiliza-se um filtro, este cen
trado em 31.25KHz (o dobro da freqüência 
de excitação). Neste filtro é importante a 
seletividade, ou seja, uma grande atenuação 
das harmônicas indesejadas da freqüência de 
excitação. Na figura 4 tem-se o aspecto da 
resposta em freqüência do filtro. 

40.---------------------------------------------------------~ 
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o 

Filtro 15.625 KHz 

Curva de Ganho 
(15.635k, 1.8144) 

(7.8436k, -30.335) 

(31.165k, -31.439) 

-40 

-80+-------------~------------~~----------~--------------~ 

1.0KHz 3.0KHz 
o DB(U(out)) 

10KHz 
Freqüência 

Figura 3 

30KHz 100KHz 
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50~------------------------------------------------------------~ 

Filtro 31.25 KHz 

(31.264k, 3.4112) 

Curva de Ganho 
o 

-50 

-100+-------------~----------------r_------------~--------------~1 
1.0KHz 3.0KHz 10KHz 30KHz 100KHz 

o OB(U(out)) Freqüência 

Figura 4 

180dr==========-------------------i 

135d 

90d 

45d 

Ajuste de Fase Potenciômetro de ajuste em 
meio curso (5 kohms) 

(31.159k,77.182) 

-80+--------------r--------------r-------------~--------------~ 
1.0KHz 3.0KHz 10KHz 30K-Hz 100KHz 

O OB(U(out)) Freqüência 

Figura 5 
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o filtro em 15,64KHz está atenuando 
27 dB e fornecendo um ganho de 3 AdB na 
freqüência central de 31 ,26KHz. As demais 
harmônicas serão mais atenuadas, como pode 
ser observado no gráfico. 

estar em fase com o sinal de excitação. 
Devido, principalmente, ao uso dos filtros 
tem-se um pequeno deslocamento na fase do 
sinal induzido, e então é necessário utilizar 
um circuito que faça esta coneção. A figura 
5 é a resposta de fase do circuito ajustado 
em seu ponto médio. (ll] 

Para que o circuito consiga fazer a demo
dulação conetamente, o sinal induzido deve 

Agmdecimentos: Os autores agradecem ao Eng. Alfredo Fleischman do Departamento de Geofísica do 
Observatório Nacional/ON, ao DI: Nalin Trivedi do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/INPE, por 
suas valiosas sugestões apresentadas no desenvolvimento e montagem da eletrônica do protótipo e ao 
r Ten Plínio, da Indústria de Material Bélico/IMBEL pelo apoio prestado na confecção do protótipo. 

BmLIOGRAFIA 

1- BENYOSEF, L. C. C. & NOVAK, M. A. Magnetômetros de Núcleos Saturados. Revista de Física 
Aplicada e Instrumentação da Sociedade Brasileira de Física, v. 11, nº 3, setembro de 1996 

2 - MALVINO, Albert Paul, Eletrônica. São Paulo; McGraw-Hill1987, v.I. 

3 - FERREIRA SOBRINHO, José Pinto, CARVALHO, José Antônio Dias de, Osciladores. São 
Paulo; Érica, 1992. 

48 

"Seja sempre você, aprenda com os outros tudo o que puder, 
mas nunca abandone a sua essência. É ela que vai criar 

a sua marca registrada ... " 

Roberto Shinyashiki 

**** 
"Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de 

consciência que o criou. É preciso ir mais longe. Eu penso 
99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho num 

grande silêncio e a verdade me é revelada. " 

Albert Einstein 
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