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V.

R E S U M O

Apresentamos um método para melhorar a homogeneidade
da distribuição da densidade de fluxo magnético no "gap" de
imã dipolar. Ele se baseia na correção do campo

magnético

um
por

meio de um conjunto de bobinas feitas na forma de circuitos impressos, análogos àqueles utilizados em circuitos eletrônicos.
A vantagem deste método reside na sua simplicidade ,
pequena ocupação de espaço e baixo custo.
0 método foi aplicado para corrigir o campo de um ímã
dipolar, tendo funcionado adequadamente.

A B S T R A C T

We present a method to improve the homogeneity of the
distribution of the magnetic flux density in the gap of a dipole
magnet, it is based on correcting the magnetic field by means of
a system of coils, which employs etching thin copper foils,
similarly as those for electronic circuits.
The advantage of this method lies on its simplicity ,
its small space use, and its low price.
The method was applied to correct the field of a dipole
magnet, and it worked properly.

1.
I N T R O D U Ç Ã O

Em Ciência e Tecnologia existe uma demanda de Imãs dipolares cujos campos magnéticos sejam bem homogêneos.
A construção de Imãs muito homogêneos envolve procedimentos complexos e caros. Se a homogeneidade desejada não é atin
gida, podemos corrigir as imperfeições existentes na

distribui-

ção da densidade de fluxo magnético apôs a construção do imã. Nes
te caso» ê necessário que sejam obtidas informações precisas a res
peito das inomogeneidades presentes.
0 objetivo do presente trabalho consiste em projetar ,
construir e testar um conjunto de bobinas para homogeneizar o caro
po de um Imã dipolar, visando-se com isto a dominar o método de cor
reção

de campo

através

de bobinas corretoras

construídas

circuito impresso. Com essas bobinas, projetadas através de
peamentos realizados com um medidor de campo magnético no

em
ma-

"gap"

do ímã dipolar, consegue-se aumentar ou diminuir o campo magnético nas áreas com deficiência ou excesso do mesmo. Através da superposição dos campos gerados pela bobina corretora e pelo Imã ,
consegue-se corrigir a distribuição do campo deste último.
pretendíamos

fazer

a correção no "gap" de um Imã di-

polar, para obtermos uma distribuição de campo muito mais homogênea.
No entanto,isto não foi possível, pois a resolução do medidor de
campo magnético disponível no laboratório, t 0,5 gauss, ê da mes
ma ordem das variações de campo que se verificam na

região cen-

tral do "gap". Optamos então pela introdução de uma perturbação,
2
no caso uma lâmina de ferro com 0,04 cm de espessura e(2,0 x 5,0)cm
de área, que introduziu variações da ordem de 14 gauss r* ffgião
•At.

2.
central do plano médio do "gap" do Imã dipolar.
Simplicidade, baixo custo

e ocupação de pequeno espa-

ço constituem as principais vantagens deste método, cuja eficiên
cia comprovamos experimentalmente

e que pode ser utilizado para

a correção de outros Imãs.
Apresentaremos o trabalho da seguinte forma:
- Mo capitulo 1, trataremos de algumas fontes de

erros

em Imãs.
- Mo capitulo 2, explicaremos o método de

homogeneiza-

ção de campo magnético com bobina corretora.
- No capitulo 3, mostraremos o procedimento

experimen-

tal para determinar o campo magnético.
- No capitulo 4, mostraremos o projeto e a construção da
bobina corretora em circuito impresso.
- No capitulo 5,apresentaremos os resultados obtidos a
pós a correção.
- Mo capitulo 6,analisaremos os resultados obtidos,
que nos permitirá avaliar o método de correção,

o

bem

como o procedimento experimental utilizado.
0 trabalho foi desenvolvido no Laboratório do Acelerador Linear do Instituto de Física da USP, que recebe apoio finan
ceiro da FINEP, do CNPq e da FAPESP.

3.

C A P I T U L O

I

FONTES DE ERROS EM ÍMÃS

1.1 - Introdução

Para aprimorarmos as qualidades magnéticas de um imã,
é necessário conhecermos as fontes de falhas que

prejudicam

o

campo e. conseqüentemente, a acurãcia desse Imã. Lembraremos, a
seguir, algumas das fontes

que afetam a distribuição da den-

sidade de fluxo magnético existente nos imãs.

1.2 - Falhas de Material e de Ordem Mecânica

Na ocasião da fundição do ferro do ímã, podem surgir peque
nas impurezas, como por exemplo partículas de carbono ou bolhas
de ar, que prejudicam a homogeneidade do campo. Mediante testes
de ultra-som, podemos localizar tais impurezas. Uma vez que essas impurezas são, na maioria dos casos, muito pequenas (aproxi
madamente 0,3 mm a 3,0 mm), os seus efeitos são notados com maior
facilidade nas proximidades das faces polares.
Podemos então verificar que as propriedades
cas dos pólos são influenciadas pela

inomogeneidade

magnétide

seus

componentes químicos, particularmente pela presença de não

me-

tais no ferro. Assim, as enventuals falhas no material, ou

se-

ja, a presença de impurezas, podem

afetar a

homogeneidade

da

distribuição da densidade de fluxo magnético. Isto significa que
deve ser dada atas*£b ao tipo de material que se irá utilizar no projeto

4.
do ímã.
A usinagem do ferro do Imã

ocasiona uma alteração

na

estrutura dos cristais de ferro, causando maior reroanência. Esta
remanência ê diminuída mediante uma tempera posterior e um lento
resfriamento.
A precisão das superfícies das faces polares tem grande influência sobre a homogeneidade do Ima*
é

conveniente

. Por

esse motivo,

que a superfície seja a mais plana possível. Is-

so é obtido pela retificeçic das superfícies das faces polares .
Uma deformação acentuada em curva, nas faces polares, por

exem-

plo, influi decisivamente na distribuição da densidade de

fluxo

maqnético.

1.3 - Falhas causadas pelo processo de estabelecimento do

campo

magnético

Um outro fator que afeta a distribuirão do campo é o
(3 4)
seu processo de estabelecimento ' , devido ao efeito de histere
se. No uso prático dos ímãs, isto nos traz problemas conplicados,
no que diz respeito ã reprodutibilidade das distribuições de caro
po. Os valores encontrados para os campos residuais estarão muito defasados conforme o processo de estabelecimento de campo uti
lizado,

o

que

significa

que,

em cada caso, estaremos

par-

tindo de um ponto diferente da curva de histerese, o que acarreta a não reprodutibilidade da distribuição da densidade de fluxo
magnético. No capítulo seguinte, explicaremos o processo utilizado no decorrer das medidas realizadas.
A utilização do ímã em questão, a posteriori, requererá c
reprou

*> orocesso de estabelecimento de campo, para que
os resultados obtidos.

sejam

5.

C A P I T U L O

II

HOMOGENEIZAÇÃO DO CAMPO MAGNÉTICO COM BOBINA CORRETORA

II.1 - Introdução

Um método muito usado para a correção de campos magné
ticos denomina-se "shimming". Neste processo muito simples apli
cam-se, nas regiões das faces polares que apresentam menor densidade de fluxo magnético, lâminas finas de ferro

(aproximada-

mente 10um). Da mesma forma, nas regiões com elevada
de fluxo magnético, retira-se ferro. Este método é

densidade
dispendioso

em imãs com áreas extensas, pois as repetidas modificações e os
freqüentes retoques requerem esforço considerável.
No presente trabalho, apresentaremos um método de cor
reção de campo magnético1 ' ' ' que derivou do processo "shimming".
Ele consiste em introduzir bobinas corretoras em regiões bem de
finidas do campo a ser corrigido. Essas bobinas corretoras

são

construídas em folhas finas de cobre, similares àquelas normalmente usadas em circuitos eletrônicos

impressos. A

elaboração

de tais bobinas é muito fácil, devido â tecnologia atual de cir
cultos impressos.
As espiras das bobinas corretoras

corresponderão

âs

linhas de mesma densidade de fluxo magnético (curvas de nível )
da região mapeada. A superposição dos campos gerados pelo ímã e
pelas bobinas corretoras propiciará a compensação da componente
tangencial da densidade de fluxo magnético e conseqüente correção do campo no "gap" do Imã. Este principio, no qual »<* baseia

6.

o método de correção de campo magnético, serã apresc
te capitulo, juntamente com o procedimento para o
densidade de corrente do elemento de correção

do nes-

calculo

'

da

.

II.2 - Principio de homogeneização do campo magnético

Um campo se diz homogêneo em uma região quando é cons
tante em todos os pontos, em módulo, direção e sentido. Um campo homogêneo no "gap" de um Imã dipolar pode

ser

representado

por meio de um feixe de linhas de campo equidistantes,

parale-

las e com direção normal âs faces polares.
Nas regiões do "gap" de um Imã dipolar, em que o campo magnético tem pequenas inomogeneidades, conforme a figura 1,
o módulo da componente tangencial da densidade de fluxo magnéti
co (B ) , em um dado ponto, é muito menor do que o da componente
normal (B ). Sendo assim, como a densidade de
total ê dada por 3 = S

fluxo

magnético

+ B*., e seu módulo por B = r B

+ Bfc

podemos dizer que B - B . A figura 1 mostra a representação

,
de

um campo no "gap" de um ímã dipolar.
Com o medidor de campo magnético de

bobina

utilizado, não se consegue medir B , mas somente B
do, podemos estimar o comportamento de B , como
no capitulo IV.

*

z

rotativa

B . Contu-

sera

mostrado

7.

•*n

^Bt

s
Figura 1 - Representação de um campo no "gap" de um Imã dipolar.
Os referenciais, adotados para as

coordenadas

espa-

ciais usadas para representar a direção do campo magnético, têm n normal ao plano das faces das

superfí-

cies polares, t na direção da componente do canpo per
pendicular ã B* ; z é perpendicular a n e t.
A lei de Ampêre na

forma

diferencial

é

dada

por

rot 3 * wí ( 8 ) . Ela relaciona a densidade de fluxo magnético â\ com
a densidade de corrente ? num ponto. Sendo assim, em um ponto den
tro de um condutor,rot 3 » u? e fora, por exemplo no "gap" de um

3B.

. Homogeneizar o campo magné
ímã, rot S « 0 e portanto -*—
3B,
3B_ t
tico S significa tornar --£ « 0, equivalente a tornar — — = 0. Na
*

-

n

turalmente, este postulado é válido se impusermes a condição Bfc • 0;
para tanto, é necessário que uma corrente I flua perpendicularmen
te ã componente § t , de forma a compensá-la.
Mostraremos, a seguir,o procedimento utilizado para cal^
cular a densidade de corrente em uma bobina corretora.

8.

II.3 - Procedimento para calcular a densidade de corrente da bo
bina corretora

A figura 2 mostra uma folha fina de cobre, de espessu
ra constante e_, largura variável, percorrida por corrente, colo
cada nas proximidades de um semi-espaço de ferro na região n <0
(u ferro - 10

par), de forma que ambos sejam eletricamente iso

lados.

AR

Figura 2 - Folha fina de cobre de espessura constante e, largura variável, colocada nas proximidades de uma superfície de ferro e percorrida por corrente que flui na
direção do eixo z.

9.
Da lei de Ampere, sabemos que é H dí = I h ds = I. Pa
ra as integrais tomadas ao longo da linha tracejada que envolve
a folha de cobre,obteremos o seguinte resultado:

n 8 dí -

H

t ar <- d t )

<Hnn ar ) (-dn) +

+

' H n ferro> ( ' d n )

n,

(D

vil)

rO

rt_
(

- H t ferro)dt

+

<-*n ferro,dn

(III)

+

(-H
)dn
n ar

(IV)

As integrais

H dn podem ser desprezadas numa primeJL

ra aproximação, devido ao pequeno percurso de integração. Sendo
a permeabilidade do ferro muito maior que a do ar, podemos também desprezar a contribuição da integral (III).
Obtemos, então:

H H ât

Como

H

t ar dt

jas = e

(II.1)

j dt, onde ds = e dt, pois a espes-

sura da folha de cobre é constante, obtemos:

n
JdS

i d t , onde i é densidade linear de corrente

(II.2)

Igualando os resultados obtidos em I I . 1 e I I . 2 temosi
H

't.

t ardt '

i dt

(II.3)

10.

e portanto,

Ht

H.

(II.4)

ar

representa o módulo da componente tangencial da

intensidade de -ampo magnético í5 próxima da superfície de ferro
mas além da camada de cobre, proveniente da presença da corrente na folha de cobre. Sabendo-se que B. _ « w H^. „„, podemos en
t ar
ar t ar ^
—
tão dizer que o módulo da componente tangencial da densidade de flu
xo magnético, B.
t ar , é diretamente proporcional ã densidade liB

near da corrente i, ou seja, i = —
-

. No entanto, para que no
a r

-t

"gap" do íma ocorra compensação de B., componente tangencial da densidad-» de fluxo magnético, é preciso que ê\ + B
« 0.
t

w eu

Desta forma, em cada ponto da bobina corretora, existe uma densidade linear de corrente proporcional ao

módulo

componente tangencial da densidade de fluxo magnético qie

da

deve

ser compensada. Faremos, no capítulo IV, & estimativa do comportamento desta componente, o que nos permitirá encontrar uma cor
rente de correção de referência.

JvRr

11.

C A ? Í T U L O

III

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL USADO PAKt DETERMINAR O CAMPO MAGNÉTICO

III.i - Introdução

Para efetuarmos a correção do campo

magnético,

foram

necessárias informações a respeito das imperfeições de campo exis
tentes no "gap" do imã. Para tanto, realizamos

mapeamentos

com

um medidor de campo magnético de bobina rotativa' '. Por meio des
tes mapeamentos, pudemos saber com precisão qual o comportamento
da distribuição da densidade de fluxo magnético e,

consequente-

mente quais as correções a serem efetuadas.
Neste capitulo, descreveremos o procedimento experimen
tal utilizado para determinação do campo magnético e o funcionamento dos equipamentos utilizados.

III.2 - Arranjo experimental

0 arranjo experimental utilizado encontra-se

na figu-

ra 3.
Como podemos observar, a ponta medidora de campo magne
tico encontra-se apoiada em um suporte que está sobre uma mesa de
coordenadas, com curso de aproximadamente 40 cm em 2 ài: «ções per
pendiculares entre si. A distância entre a mesa de coordenadas e
o imã é tal que permite a introdução da extremidade da ponta
medidor no "gap" do imã, pois é nest* parte da ponta que se
contra a bobina rotativa. Esta bvotwQ,

quando colocada

do
en-

em campo

12.

magnético, atua como um gerador AC; a força eletromotriz induzi^
da nela ê proporcional ao valor do campo na região onde esta Io
calizada, conforme explicaremos posteriormente.

0

- ÍMA DIPOLAR

<f) - MEDIDOR K CAMPO MAONETlCO

(D - SUPORTE
(4) - MESA OE COORDENADAS

(D - '«AP"
Figura 3 - Esquema do arranjo experimental utilizado.

13.

Uma vista frontal do ímã dipolar utilizado

encontra-

se na figura 4; o esquema da peça polar do mesmo é mostrado

na

figura 5.

E
tf

8

3fl

E
w
O

8
Figura 4 - Vista frontal do Imã dipolar,
Dados do imã:
densidade de fluxo magnético

: até 2.500 gauss

altura do "gap" de ar (Go)

: 2,54 cm

número de espiras

: 4.000

resistência das bobinas (Rb)

: 19,30

intensidade da corrente elétrica: até 3,0A.

14,

29,40

12,70

M*didos «m cm

Figura 5 - Esquema da peça polar do Imã,

0 ímã dipolar apresenta suas bobinas ligadas em série
com uma fonte de alimentação estabilizada em corrente (com alcance de

-3A ã 400A e com estabilidade de ± 5.10

ao longo de

8 horas) e com uma resistência padrão (Rb) de (53,2 ± 0,l)mfi.Um
voltímetro digital com fundo de escala de 300mV e

resolução de

t 0,lmV encontra-se associado em paralelo com a resistência padrão. Isto Dode ser visto na figura 6.
VM

-AAAr
Rp

V

Rb

Figura 6 - Circuito utilizado na alimentação do Imã.

15.

A resistência padrão foi inserida no circuito para que
pudéssemos, através do voltlmetro digital, acompanhar a corrente nas bobinas do Imã. Podem ocorrer variações provenientes

de

ruídos da rede ou de alterações da resistência do imã, pois

um

aumento de temperatura nas bobinas acarreta aumente da resistên
cia do fio e diminuição da corrente, prejudicando a estabilidade do campo. Verificamos que variações da ordem de 0,lmV na ten
são da resistência padrão representam variações da ordem de 2mA
e implicam em variações de aproximadamente 1,5 gauss

no

"gap"

do imã. Variações desta ordem devem ser controladas, uma vez que
são significativas, em relação ã uniformidade que pretendemos a
tingir, e se encontram fora da faixa de resolução do medidor de
campo magnético utilizado (± 0,5 gauss).
Foi preciso então que, no decorrer de todos os mapeamentos, déssemos atenção aos valores indicados pelo

voltlmetro

digital. Qualquer alteração que se registrasse no mesmo, era ime
diatamente corrigida por meio de ajustes na fonte de

alimenta-

ção.

III.3 - Medidor de campe magnético de bobina rotativa:

descri-

ção, funcionamento e utilização para medidas precisas

Para efetuarmos o mapeamento do imã, utilizamos um me
didor de campo magnético de bobina rotativa, que consiste de una
ponta com uma bobina rotativa na extremidade oposta ao motor

e

de um indicador de medidas composto por 2 painéis, conforme pode ser visto na figura 7: em um destes painéis, encontram-se
indicador

de

bobina

móvel

e

0,1/0,3/1,0/3,0/10,0 quilogauss

o

seletor

de

fundo

de
de

escalas

«fcala,

o
de

sendo

Figura 7 - Medidor de campo magnético de bobina rotativa: indicador de medidas e ponta medidora.
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que, na mais baixa delas, a sensibilidade é de 1,0 gauss por divisão e a resolução é ± 0,5 gauss; no painel acima deste, encon
tra-se o de controle do gerador de referência,com as três

cha-

ves do potenciômetro,que apresentam graduações. A primeira

de-

las, com graduações de 0 a 9.000 gauss,de 1.000 em 1.000 gauss ;
a segunda,com graduações de 0 a 900 gauss,de 100 em 100 gauss ;
e a terceira, com graduação contínua,de 0 a 99,9 gauss ("helipot").
Os diâmetros da ponta e da bobina rotativa valem, respectivamente,
1,27 cm e 0,85 cm.
A bobina inteira encontra-se dentro dos limites indicados por três marcações existentes na extremidade da ponta.

A

figura 8 mostra a ponta medidora com suas especificações em cm.
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Figura 8 - Ponta medidora com as suas especificações em cm.
0 funcionamento deste medidor de campo magnético será
explicado a seguir. 0 motor aciona a bobina. Esta última, girando em campo magnético, gera uma força eletromotriz, pois o fluxo magnético através dela muda devido ã sua rotação. A bobina se
comporta como gerador AC. A força eletromotriz nela induzida
proporcional ao campo no qual está localizada. Er*a força
tromotriz é uma onda senoidal AC, com amplitude

é

ele»

proporcional

à
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intensidade da componente do campo no centro da bobina, que

é

perpendicular ao eixo de rotação.
0 campo a ser medido deve ser perpendicular ao

eixo

de rotação (eixo da ponta). Qualquer componente do campo ao lon
go do eixo da ponta medidora não defletirá o ponteiro.

Quando

a seta de referência existente na parte anterior do motor esti
ver alinhada com a direção do campo, obter-se-á a direção para
máxima força eletromotriz de saída. Isto pode ser visto por meio
de um voltímctro digital acoplado em paralelo com o medidor. Se
a seta for girada em relação ao campo magnético, a força
tromotriz de salda diminuirá, assim como o cosseno

do

ele-

ângulo

entre eles. Isto significa que o instrumento sempre lê a compo
nente do campo na direção da seta (a seta é sempre perpendicular ao eixo da ponta). No nosso caso a seta foi

orientada

modo a ficar alinhada com a direção do campo. 0 eixo da

de

ponta

foi mantido em uma direção fixa no plano médio do "gap" do imã
dipolar. A seta indica a orientação dos pólos norte e

sul

de

um Imã permanente no qual se encontra imersa uma bobina de referência. Este gerador de referência se encontra no mesmo eixo
de rotação da ponta medidera e gera tensão AC, em fase

com

sinal da componente de campo paralela à seta. Os

sinais

dois

o

são retificados mecanicamente por meio de um sistema de contatos alinhados com precisão. Um divisor de tensão

de

precisão

compara uma fração da tensão gerada pelo gerador de referência
com a da bobina rotativa (após retificação). Quando ambas

fo-

rem iguais, o indicador de bobina móvel se encontrará no

zero

da escala. Explicaremos a seguir o procedimento

utilizado

na

obtenção de medidas precisas.
As medidas devem ser realizadas colocando-se a ponta
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medidora na região onde se deseja medir o campo,

obedecendo-se

ãs instruções dadas anteriormente, pertinentes ã orientação. Es
tando zeradas as chaves do potenciômetro, situadas no painel de
controle do gerador de referência, nenhuma tensão é introduzida
por este último no circuito; o instrumento comporta-se como gaussimetro de leitura direta e toda tensão presente no circuito

é

proveniente da bobina rotativa. A lei.ura do campo pede ser fei^
ta diretamente em gauss ou quilogauss. No entanto, para

utili-

zarmos o instrumento na realização de medidas precisas, devemos
proceder de outra forma. As chaves do potenciômetro

devem

ser

usadas para introduzir no circuito a tensão do gerador de referência e compará-la com a da bobina. Quanto mais próxima

esti-

ver uma fração da tensão do gerador de referência da tensão

da

bobina, mais próximo vai estar o ponteiro do zero da escala. De
vemos então ajustar as chaves do potenciômetro até que uma leitura em torno do zero seja encontrada, utilizando-se em cada ajuste, sucessivamente, escalas mais sensíveis. Nestas condições,
o valor indicado pelas chaves do potenciômetro

representará

o

valor do campo magnético que está sendo medido.
A calibração do aparelho deve ser feita antes e verificada depois da realização das medidas. Efetuamos a calibração
em um ímã padrão que, no nosso caso, gera um campo de 2910,0 gauss.
Quando as chaves do potenciômetro encontram-se zeradas, procura
mos a posição da ponta em relação ao ímã padrão que

fornece

o

máximo valor de campo, ou seja, a maior deflexão do ponteiro na
escala. Este valor máximo deve estar próximo de 2910,0 gauss. Em
seguida, utilizando o menor fundo de escala, no caso 0,1 quilogauss, introduzimos nas chaves do painel do gerador de referência o

valor

2910,0 gauss e

ajustamos o botão de calibraç~o«ç
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que se encontra no painel de controle do gerador de referência,
até que o ponteiro atinja o zero da escala. Nestas condições

o

aparelho encontra-se calibrado.

III.4 - Processo de estabelecimento do campo magnético

Em um Imã com núcleo de ferro, o valor

da

de fluxo magnético, em um ponto do "gap", depende do

densidade
valor

da

corrente no enrolamento, bem como da "história" através da qual
o campo foi estabelecido. O relacionamento entre B e H, para um
Imã, ê feito por meie da curva de histerese. Consideramos haver
significado desta curva, quando H tem forma bem definida de variação.
£ possível conseguir reprodutibilidade da

distribui-

ção da densidade de fluxo magnético se, no inicio de cada mapea
mento, o Imã estiver desmagnetizado. O fato de desligarmos a fon
te ou abaixarmos a corrente até zero não garante a desmagnetiza
ção do Imã, pois o material retém uma parte da magnetização,mes_
mo quando a corrente passa a inexistir. Para que um

Imã

fique

desmagnetizado, é preciso que sejam feitos vários ciclos de hi£
terese, reduzindo-se a corrente em passos que correspondam a uma
fração do valor máximo (usualmente 10%) e, em seguida,
ã desmagnetizaçío, em passor que reduzam a densidade

próximo
de

fluxo

magnético de 1,0 gauss*
No nosso caso, realizamos os mapeamentos sem que o Imã
estivesse inicialmente desmagnetizado, pois lançamos mão de

um

processo único de estabelecimento de campo magnético, o que garantiu a reprodutibilidade dos mapeamentos, uma vez que

parti-

mos sempre de valores próximos de campo residual. Esses valores
de campo residual foram medidos antes de ligarmos a fonte de a-
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limentação, em pontos de referência escolhidos no plano médio do
"gap". Em seguida, elevamos a corrente
até

o

valor

lentamente

desde

zero

nominal , ajustanão-a de forma a obter a repro-

dução dos pontos de referência. Isto nos garantiu uma boa repro
dutibilidade de todos os outros pontos e, consequentemente,da for
ma da distribuição da densidade de fluxo magnético, uma vez que
operamos na região linear da curva de magnetização do ferro, on
de uma variação da corrente acarreta, com ótima aproximação, uma
variação diretamente proporcional da densidade de fluxo magnetic
co em todos os outros pontos do "gap". Ap^s o término das medidas, levamos

lentamente

a

corrente

até

zero , desligamos a

fonte de alimentação e medimos novamente os valores da~

densida-

des de fluxo magnético residuais; para os valores residuais (da
ordem de 40 gauss) encontramos variações que não

ultrapassaram

2,0 gauss. Essas pequenas variações alterariam sensivelmente

a

reprodutibilidade do campo,caso não fossem compensadas. Foi por
isso que, apôs atingirmos a corrente nominal do ímã,

ajustamos

Ia para reproduzir o valor da densidade de fluxo magnético

nas

posições de referência. Este ajuste não ultrapassou 2mA (aproxi^
madamente 0,1% da corrente nominal).

III.5 - Mapeamento do Campo

Procedendo da maneira explicada

anteriormente

para

estabelecer o campo magnético no Imã, e utilizando o arranjo ex
perimental descrito, realizamos o mapeamento do campo, de forma
que o eixo da ponta medidora fosse mantido em uma direção
no plano médio do "gap",conforme figura 9.

fixa
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PONTA MEDIDORA COM DIÂMETRO DC 1.27 c*
EIXO DA PONTA MEDIDORA, CONTIDO NO PLANO MÉDIO DO "«AP"

&

Figura 9 - Esquema do posicionamento da ponta medidora no plano
médio do "gap" do ímã dipolar.

Pudemos realizar o mapeamento movendo o medidor em duas
direções, utilizando uma mesa de coordenadas que apresenta curso de aproximadamente 40,0 cm em duas direções. Um deslocamento
angular de 360

(1 volta),em uma das manivelas existentes na me

sa de coordenadas, representa um deslocamento de 0,40 cm na dire
ção associada. A região varrida pelo medidor ao longo do

plano

médio do "gap" está representada na figura 10. A peça polar inferior do Imã é indicada como referência. Os pontos em que

fo-

ram feitas as medidas se encontram numa malha de 17 colunas e 8
linhas, paralelas aos eixos da mesa de coordenadas. O passo
malha é de 1,20 cm.

da
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Figura 10 - A malha indica os pontos em que foram feitas as medidas tendo a peça polar inferior cor..o referência .
A distância entre cada ponto é de 1,2 cm.
Os resultados obtidos encontram-se na tabela 1. 0 va
lor indicado pelo voltímetro digital acoplado nos terminais

da

resistência padrão era de (85,6 ± 0,l)mV. A corrente de alimentação do ímã era de (1,609 t 0,004)A,

pois

V M = Rp.I' , onde

Rp = (53,2 * 0,l)mn.
Estes dados foram digitados em um arquivo, a fim
serem colocados na forma de gráfico pelo programa HFIGV

'

de
,

que se encontra implementado no PDP-11/45 do Laboratório do Ace

24.
lerador Linear. HFIGV é um programa que permite traçar

figuras

em perspectiva ou mapas de curvas de nível a partir

valores

de

associados a uma malha bidimensional. O programa pode trabalhar
tambés, sobre apenas uma parte da malha arquivada. A dimensão ma
xima permitida para a malha a ser armazenada na sua

memória

ê

tabela

1

127 x 128.
As curvas de nível relativas aos dados da
encontram-se na figura 11.
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Figura 11 - Curvas de nível do plano médio do "gap" do Imã dipolar. O intervalo entre duas curvas
consecutivas ê de 1,0 gauss.
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Podemos notar que a figura é formada por linhas quebradas. Quanto maior for o número de pontos introduzidos,

mais

próximas de curvas contínuas estarão estas linhas. Utilizamos em
tão a rotina BIVAR

, que possui uma sub-rotina

que

permite

suavizar superfícies de malhas retangulares bidimensionais. Com
(14)
este intuito, foi implementado o programa SMOOTH1
no PDp-11/45,
que faz a leitura dos dados arquivados, define a dimensão da ma
triz a ser gerada e, em seguida acessa a referida
Desta forma, interpolando a malha original,

que

sub-rotina .
tem

17 x 8 (136 pontos), pudemos gerar uma matriz com maior

dimensão
número

de pontos. Como optamos por criar uma malha na qual a distância
entre os pontos consecutivos, em cada direção, fosse de 0,24 cm
(a quinta parte do intervalo original), obtivemos para

a

nova

matriz a dimensão 36 x 81 (2816 pontos).
Através do novo conjunto de dados obtivemos por meio
do programa HFIGV, o mapa de curvas de nível mostrado na figura
12.

M I M VFfi i i i i i n u i i n i i i i i i i i i i i n i M i i rs. i i i i i i i i n i

J-LU i i ISLJTI I i t"

Figura 12 - Curvas de nível do plano médio do "gap" do Imã dipolar após interpolação da malha original. O intervalo entre duas curvas consecutivas é de 1,0 gauss.
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111.6 - Discussão dos resultados obtidos

Inicialmente, pretendíamos tornar o campo

muito mais

uniforme na região onde foi feito o mapeamento. No entanto, pelos resultados obtidos, pudemos ver que as variações

de

campo

que ocorriam na região central do "gap" encontravam-se muito pró
ximas da resolução do medidor em questão. Desta forma, concluimos que não faria sentido corrigirmos variações de campo que se
confundiam com a incerteza das medidas. Recorremos então à

in-

trodução de uma perturbação no "gap" que possibilitasse maiores
variações de campo a serem corrigidas, a fim de dominarmos o mé
todo de correção de campo por meio de bobinas corretoras feitas
em circuito impresso.
Para efeito do nosso trabalho, introduzimos uma lâmí2
na de ferro com 0,04 cm de espessura e area de (2,0 x 5,0) cm
sobre uma das faces polares.

111.7 - Mapeamento do campo do imã dipolar com introdução da per
turbação

Com a referida lâmina colocada sobre a região central
da peça polar inferior, efetuamos uma nova série de medidas para caracterizar o campo perturbado. Realizamos o mapeamento, na
mesma região do anterior, utilizando a mesma malha. A tensão exis
tente nos terminais da resistência padrão era de (85,7 t 0,l)mV
e a corrente de alimentação do Ímã era de (1,611 ± 0,004)A.

Os

resultados obtidos encontram-se na tabela 2.
0 mapa de curvas de nivel do plano médio do "gap"

do

imã dipolar na presença da perturbação após a Interpol açlp pelo

30.

programa BIVAR, ê mostrado na figura 13.
Podemos notar que a introdução da lâmina de ferro pe£
turbou a distribuição da densidade de fluxo magnético
te, causando uma variação da ordem de 14 gauss no

existen-

plano

médio

do "gap" do Imã.
A distribuição da densidade de fluxo magnético na pre
sença da perturbação, vista em perspectiva, está representada na
figura 14, onde o valor da densidade de fluxo magnético é repre
sentado como uma altura sobre o plano de medição. Este

desenho

em perspectiva também foi elaborado pelo programa HFIGV,

entre

as linhas 1 e 7 e as colunas 4 e 16, após interpolação feita pe
Io programa BIVAR, para a geração de

uma

malha

com

passo de

0,30 cm entre dois pontos consecutivos.
Os dois meios de representação foram selecionados (ma
pas de curvas de nível e desenho em perspectiva) para se ter uma
visão global da estrutura da densidade de fluxo magnético. Os na
pas de curvas de nível mostrados nos

fornecem

uma

informação

quantitativa, enquanto a representação em perspectiva representa melhor a informação qualitativa.

TABELA 2 - Mapeamento do plano médio do "gap" do ímã dipolar na presença da perturbação.

8 1170.3 1172,0 1173,0 1172,8 1173,5 1173,1 1173,0 1173,2 1173,2 1173,0 1172,4 1172,4 1171,5 1171,2 1171,2 1170,1 1167,8
7 1172,6 1173,2 1173,8 1174,3 1174,3 1174,2 1174,2 1174,3 1174,2 1174,3 1174,0 1173,6 1173,6 1173,8 1172,7 1172,5 1172,3
6 1172,6 1172,8 1173,3 1174,3 1174,5 1175,0 1175,1 1175,5 1175,5 1175,4 1174,1 1174,2 1174,4 1173,8 1173,4 1173,4 1172,8
5 1172,7 1172.8 1173,1 1174,5 1175,0 1176,6 1181,8 1182,7 1183,0 1183,0 1177,8 1174,7 1174,4 1174,0 1173,4 1173,4 1173,1
4 1172,0 1172,5 1172,8 1174,5 1174,8 1178,3 1186,8 1188,3 1188,2 1187,5 1178,7 1174,8 1174,4 1174,4 1173,5 1173,6 1173,0
3 1172,0 1172,0 1173,0 1174,5 1174,8 1176,1 1179,8 1180,0 1180,0 1179,1 1176,4 1174,5 1174,3 1174,4 1173,2 1173,6 1172,8
2 1171,7 1172,0 1173,0 1174,1 1174,2 1174,6 1174,8 1175,0 1174,5 1174,3 1174,0 1173,7 1173,8 1174,0 1173,2 1173,6 1172,8
1 1170,2 1170,8 1171,8 1171,6 1170,0 1168,9 1168,4 1167,4 1167,4 1167,0 1168,5 1169,1 1170,2 1171,1 1171,7 1172,7 1172,0
1

2

3

4

5

As linhas e colunas da

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

tabela referem-se ã malha mostrada na figura 10. Os valores mostrados

representam o campo em gauss em cada oonto da malha.
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Figura 13 - Curvas de nível do plano médio do "gap" do ímã dipolar na presença da perturbação. 0 in
tervalo entre duas curvas consecutivas é de 1,0 gauss.
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Realizamos também um mapeamento nas

proximidades

do

pólo superior, para que pudéssemos ver o efeito da lâmina de fer
ro nesta região. Para tal, deslocamos a ponta df> forma que

seu

eixo se encontrasse a uma distância de Go/4 do pólo superior. As
condições pertinentes aos mapeamentos anteriores foram mantidas.
A tensão existente nos terminais da resistência padrão

era

de

(85,5 ± 0,1)mV e a corrente de alimentação do Imã era de (1,607 i0,004)A.
Os resultados obtidos encontram-se na tabela 3. O mapa de curvas de nível pelo programa HFIGV, após a

interpolação

do conjunto de dados pelo programa BZVAR, encontra-se na figura
15.
A distribuição da densidade de fluxo magnético, em pers
pectiva,está representada na fioura 16. Pode-se notar, pelas cu£
vas de nível, que, nas proximidades do pólo superior do "gap" do
Imã, a variação introduzida na distribuição da densidade de flu
xo magnético, devido ã presença da perturbação, é menor do

que

no plano médio, sendo da ordem de 11 gauss, e representa com me
nos nitidez a forma da perturbação introduzida. A forma das cur
vas de nível, por sua vez, difere pouco da que
plano médio.

corresponde

ao

TABELA 3 - Mapeamento do plano do "gap" do ímã dipolar situado a Go/4 do pólo superior, na presença
da perturbação.

8 1172,0 1173,0 1173,5 1173,5 1173,5 1173,5 1173,6 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 1173,4 1173,3 1173,2 1173,0 1172,8 1172,C
7 1172,4 1172,0 1173,0 1174,0 1174,3 1174,5 1174,6 1174,6 1174,4 1174,0 1174,1 1174,0 1173,8 1173,6 1173,8 1173,4 1172,3
6 1172,0 1172,4 1173,0 1174,3 1175,0 1175,0 1176,5 1177,1 1176,7 1176,6 1175,6 1175,0 1174,1 1174,2 1174,0 1173,7 1172,7
5 1172,0 1172,4 1172,0 1174,0 1175,4 1177,4 1180,7 1182,0 1182,3 1181,3 1177,3 1175,3 1174,b 1174,3 1174,1 1173,8 1173,1
4 i*72.2 1172,1 1172.0 1174,3 1175,5 1178,7 1183,2 1185,0 1185,3 1183,6 1179,1 1175,5 1174,4 1174,3 1174,1 1173,8 1172,8
'IP-'

3 1172,2 1172,1 1172,0 1173,8 1175,0 1176,8 1180,0 1180,1 1180,1 1179,3 1176,5 1175,3 1174,4 1174,3 1174,1 1173,7 1172,8
2 1172,2 1172,3 1172,2 1174,1 1174,3 1175,2 1176,2 1176,8 1176,0 1175,8 1175,2 1174,5 1174,1 1174,3 1174,1 1173,7 1173,0
1 1172,8 1172,7 1173,1 1174,2 1174,4 1173,7 1174,0 1174,3 1174,2 1173,8 1173,8 1173,8 1174,2 1173,8 1174,1 1173,8 1172,9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

As linhas e colunas da tabela referem-se ã malha mostrada na figura 10. Os valores mostrados
reoresentam o campo em gauss em cada ponto da malha.

w

Figura 15 - Curvas de nível do plano do "gap" do Imã dipolar situado a Go/4 do pólo superior, na
presença da perturbação. O intervalo entre duas curvas consecutivas é de 1,0 gauss.
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C A P Í T U L O

IV

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UMA BOBINA CORRETORA

IV.1 - Introdução

O resultado obtido em (II.4)

mostra,claramente,a ne-

cessidade de conhecermos a componente tangencial da densidade de
fluxo magnético no plano a partir de onde será compensada.

Uma

vez que não se consegue medir B. , não podemos saber seu comportamento com precisão.

Faremos então uma estimativa do comporta

mento da componente tangencial da densidade de fluxo

magnético

no "gap" do ímã dipolar. Nestas condições,será possível

também

estimarmos a corrente de correção a ser utilizada.
Os circuitos impressos utili2am técnicas análogas

ãs

de impressão ou gravação em metal, onde seus componentes são mon
tados compacta e permanentemente num chassis isolante
circuitos complexos são montados em alguns centímetros
dos, diminuindo-se o tamanho dos equipamentos
traremos o projeto

de

uma

bobina

corretora

. Assim,
quadra-

eletrônicos. Mosfeita em circui

to impresso, assim como a técnica utilizada na construção da mes
ma.

IV.2 - Estimativa da corrente de correção

Conforme explicamos, uma lâmina de ferro com

0,04 cm

de espessura foi apoiada no pólo inferior do Imã. Um volume, an
teriormente ocupado pelo ar, passa a ser ocupado por um material

39.

ferromagnético,que tem permeabilidade bem maior, quebrando assim
a simetria em relação ao plano médio do "gap". No volume do "gap"
perturbado pela lâmina, o campo é menos intenso nas

proximida-

des do pólo superior do que nas proximidades do pólo inferior .
Há uma convergência das linhas de campo p*ra a lâmina de ferro.
Um esquema da configuração das linhas de campo no "gap" do
dipolar, na presença da perturbação, pode ser visto

na

imã

figura

17.

Figura 17 - Esquema das linhas de campo no "gap" do ímã dipolar
na presença da perturbação.
A figura 17 mostra de maneira esquemática e exagerada
o comportamento das linhas de campo. Pudemos constatar, através
do mapeamento realizado no plano médio do "gap", que as

imper-

feições introduzidas representam aproximadamente 1% do valor do
campo.
Sabemos que

B

£~2 + B T e B <• fl^j em um dado

« VB
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ponto, quanto menor for a componente B

mais próximos se encon

trarão os módulos de B e 5 . As maiores variações da
n
*

densidade

de fluxo magnético localizam-se nas proximidades da lâmina colo
cada na superfície polar inferior. De fato, os mapeamentos realizados mostram que a homogeneidade nas proximidades do pólo su
perior é maior do que a do plano médio. Assim, na região da per
turbação, as linhas de campo, quando não perpendiculares às peças polares, têm uma configuração tal que, can boa aproximação, as
tangentes a essas linhas se aproximam da direção normal, quando
se vai do pólo inferior ao superior. Isto implica no fato de

o

módulo da componente tangencial da densidade de fluxo magnético
aumentar, ã medida que nos aproximamos do pólo inferior.
Suponhamos

que, em

1-

ordem, a componente

tangen-

cial da densidade de fluxo magnético varie só linearmente ao lon
go do "gap". Nestas condições, esquematizamos o comportamento da
componente tangencial da densidade de fluxo magnético na figura
18.

St

lâmina de ferro
de espessura e*
Figura 18 - Comportamento da componente tangencial da densidade
de fluxo magnético ao longo de uma normal âs faces
polares, na or««ença da Derturbação.

41.

Na aproximação adotada, a variação da componente tangencial da densidade de fluxo magnético no "gap", ao

longo

de

vim eixo normal ãs faces polares, pode ser representada por
3Bt _ B t - Bt*
-~ - —
—
n
Go - e'

(IV.1)

Definiremos a variável C como sendo

c

-Bt * V
B

t

Consideremos

a utilização do imã na faixa linear

da

curva de magnetizaçio do ferro. Desta forma, uma variação da cor
rente acarreta, com ótima aproximação, uma variação diretamente
proporcional da componente tangencial da densidade de fluxo mag_
nético, em qualquer ponto do "gap", ou seja, C = constante,para
um dado par de componentes tangenciais da densidade de fluxo mag_
nético,ao longo de um eixo normal.
Temos, então,
3B

B

3n

Go - e'

Como já explicamos anteriormente, rot ê = 0 e

B = B
n

pois B

>> B . Sendo assim, obtemos

- Go-.'
C

r

Üt , CQ-e'
>n

C

m

ü n - Go_^e: . «
\

C

( m 2 )

\
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Da equação ( I I . 1 )

temos

ft

lj Hd? =

2

( ^ )

dt

Podemos então determinar a corrente que compensará B ,
lembrando,que para que haja compensação, B
me estimamos em 1- aproximação, B -

= B.

p

, e que confor

. -r— . Substituindo
t

1

este resultado na integral anterior, obtemos

j - Go- e'
C

-"ar

*2

'lã dt= Go-e - . ÍB(t ) - Bttj)"! = ^ ~ *' • &B
2
C

Jt

\

'»ar

u

-

-j

vIV.3)

—-«r

Este é o valor de corrente que circulará a uma distância e_^ do pólo inferior, compensando assim todas as componentes
tangenciais do "gap" a partir deste plano.
Contudo, no nosso caso, a corrente não irá circular a
uma distância e_^ do pólo inferior, mas a uma distância

x, que

representa a distância existente entre o pólo inferior e o plano médio do circuito impresso (x » 0,35 cm). Nestas condições ,
utilizando o mesmo raciocínio anterior, chegamos a

I = <«> ' *> . *2

(IV.4)

c

Admitindo que C

z

l,ou seja, que a componente tangen-

cial da densidade de fluxo magnético é muito maior nas proximidades da lâmina de ferro do que no pólo superior, obtemos a seguinte expressão para a corrente de correção:

43.

I = °° " X . AB
v
ar

(IV.5)

Esta ê a corrente que deve passar entre

duas

curvas

de nível consecutivas da representação da densidade de fluxo ma£
nético, separadas por um intervalo AB em gauss. Para que a componente tangencial da densidade de fluxo magnético ê
pensada, é preciso que a corrente I flua

seja com-

perpendicularmente

$. ; como a direção de ê\ é paralela ã direção do

gradiente

5 , a corrente I terá que fluir na direção das linhas de
densidade de fluxo magnético (curvas de nível). Isto

ã
de

mesma

significa

dizer que a corrente I estará sempre contida no plano normal

a

3 , e que as trilhas de cobre do circuito impresso devem corres_
ponder ãs curvas de nível obtidas por meio dos mapeamentos.
Colocando-se o circuito num plano diferente do que ori_
ginou seu mapeamento (pouco acima ou pouco abaixo do mesmo), pre
cisamos saber o quanto se altera o campo nesta translação. Se es_
ta alteração implicar em um aumento do campo, o circuito estará
com número de espiras

menor

do que o necessário. Podemos

tão aumentar a corrente para compensar

.este efeito. Isto

enpode

ser conseguido por meio de AB, uma vez que é diretamente propo£
cional a I, conforme equação

(IV.5). Definiremos então AB como

sendo

AB = ~

. p

(IV.6)

onde
£ representa, em gauss, o intervalo, entre duas curvas

de

nível consecutivas, utilizado na construção do circuit»;

44.

N representa o número de espiras do circuito construído com
intervalo p_;
N' representa o número de espiras que o circuito deveria pos_
suir com intervalo p_, na regiãc onde ê colocado.
Podemos observar que, se colocarmos o circuito no pia
no do mapeamento que o originou , AB = p.
A equação

(IV. 5), com AB definido conforme eq.

nos fornece a corrente estimada para correção.

(IV.6)f

Considerando-se

que aproximações foram feitas ao longo do cálculo,

ê

que a corrente que melhor uniformize o campo difira

possível

desta aqui

estimada, devendo ser encontrada empiricamente.

IV. 3 - Construção de uma bobina corretora

Utilizamos o mapeamento realizado no plano rcádio do
"gap" (figura 13) para construir uma bobina corretora em circui
to impresso. As trilhas de cobre do circuito impresso

apresen-

tam a mesma forma das curvas de nivel. Consideramos para a cons
trução do circuito impresso apenas as curvas de nível fechadas,
isto é, aquelas existentes a partir de 1174,0 gauss. Consequentemente, os pontos do volume do "gap", definido

pelas

normais

âs faces polares ao longo da curva de 1174,0 gauss, deverão ser
corrigidos para este valor.
Para que pudéssemos projetar o circuito, foi necessário trabalharmos com curvas de nível em tamanho real. Fizemos o
projeto do circuito com base no desenho
METACODE, que permite o ajuste de escalas

obtido

pelo

' . Cada

programa
trilha

de

cobre é limitada por duas curvas de nível consecutivas, com in-
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tervalo de 1,0 gauss entre elas. As regiões intermediárias a es
tas trilhas, e que as isolam, também têm um intervalo de 1,0 gauss.
As trilhas de cobre da face inferior do circuito impresso

com-

plementam as da face superior, isto ê, a figura da face inferior
representa o negativo da correspondente ã face superior conforme figura 19. Ambos os desenhos são complementados por ligações
que fazem as conexões em série entre as trilhas de cobre, repre
sentadas pelas descontinuidades existentes na figura

19. Estas

conexões são feitas de maneira que, na face superior do circuito impresso, a corrente flua em forma de espiral, vinda de fora
para o ponto onde a densidade de fluxo magnético é máxima; neste ponto,a corrente passa para o outro lado do circuito,
encontra novamente uma espiral de trilhas de cobre. A

aonde

corrente

circula no mesmo sentido em ambos os lados. As conexões das diferentes trilhas formam um "twisted pair" cujo campo

magnético

é irrelevante.
A placa utilizada para construção do circuito impresso apresentava dimensão de (14,4 x 8,4) cm

e espessura de 0,20 cm.

Ela era constituída por uma lâmina isolante (â base de fibra de
vidro e resina epóxi) revestida em ambas' as faces com folhas de
cobre de 0,004 cm de espessura. Cobrimos as duas faces do

cir-

cuito com fita adesiva, aonde copiamos os dois desenhos feitos.
Retiramos então a fita adesiva, que permaneceu somente nas

re-

giões que originaram as espiras do circuito. Feito isso, mergulhamos a placa em uma solução de percloreto de ferro, que

cor-

roeu as regiões de cobre que se encontravam descobertas, ou seja, as regiões intermediárias às trilhas de

cobre. Formaram-se

então, nas faces inferior e superior da lâmina, duas figuras com
plementares; obtivemos assim um circuito impresso duplo.
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Figura 19 - Conjunto de bobinas construídas em circuito impre^
so, para correção do campo magnético do
ímã aipolar.

Face superior

Face infeiior

"gap"

do

47.

Se o circuito fosse construído como mostra

a

figura

20a, uma corrente I circulando através de cada trilha ocasionaria uma distribuição descontínua da densidade de corrente. Assim,
o uso de trilhas de cobre complementares (figura 20b)

propicia

uma distribuição mais contínua Dará a densidade de corrente,
mesmo se verificando para a distribuição da densidade de

o

fluxo

magnético. Isto pode ser verificado nas figuras 21a e 21b.
Uma outra vantagem do circuito impresso duplo
no fato de apresentar um consumo menor, pois,como o

reside

número

de

espiras é dobrado, a corrente a ser utilizada corresponde ã metade da que se utilizaria no circuito mostrado na figura 20a.

COBRE

nmnrT7iifr?nT?inittf\íí

i f e l i ^ ^ ^ f T k f t f l*j #
JSOLANTI

20a

20b

Figura 20 - a) Mostra o esquema de um circuito impresso que

a-

presenta trilhas de cobre só na face superior.
b) Mostra o esquema de um circuito

impresso duplo.

Os intervalos existentes na face superior são com
plementados por trilhas de cobre na face inferior.
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'' Dtnsldod* d* corrantt

21a

21b

Figura 21 - a) Distribuição da densidade de corrente em um circuito impresso que possui trilhas só na face superior.
b) Distribuição da densidade de corrente em um circuito impresso duplo. As curvas existentes em ca
da caso representam a densidade média de corrente.
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C A P Í T U L O

V

CORREÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA DENSIDADE DE FLUXO MAGNÉTICO

V.1 - Introdução

No presente capítulo, apresentaremos a correção da dis
tribuição da densidade de fluxo magnético, a
corretora

feita

em

circuito

partir da

bobina

impresso. Primeiramente, utili-

zaremos a corrente estimada no capítulo

anterior. Através

resultados obtidos com esta corrente, será

dos

possível avaliarmos

quão bca foi a correção efetuada e, caso seja necessário, procu
rarmos empiricamente a corrente otimizada.
Verificaremos também a possibilidade de utilizarmos a bo
bina corretora na correção de campos criados pelo mesmo ímã diDolar, com a mesma perturbação (lamina de ferro),

mas

operado

com diferentes correntes.

V.2 - Teste da bobina corretora; distribuição da

densidade

de

fluxo magnético após correção

Colocamos o circuito impresso nas proximidades do pólo inferior do "gap", conforme figura 22. Ele encontra-se apoia
do em uma placa de alumínio com 0,1 cm de espessura, que propor
ciona dissipação de calor, evitando assim problemas de

supera-

quecimento. A colocação do circuito impresso diretamente na pia
ca de alumínio causaria curto-circuito. Para evitar tal

fato ,

isolamos os dois por meio d* uma folha de mica. Entre a mica e o cir-
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cuito impresso aplicamos pasta térmica (isolante elétrica), que
permite a condução do calor. A distância existente entre o plano médio do circuito impresso e o eixo da ponta medidora

é

de

0,92 cm.

1,2T

!••

"Í_

27 cm

2,84 em

N
^ — N .
f

PONTA MEDIDORA COM DIÂMETRO DE 1.27 em

^ J C L E I X O DA PONTA MEDIDORA, CONTIDO NO PLANO MÉDIO D O W

c r n i n i m
i

CIRCUITO IMPRESSO COM ESPESSURA DE O, 20 cm
»

PLACA DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 0.10 em
LÂMINA DE PERRO E FITA ADESIVA FIXADORA COM
ESPESSURA DE 0.15em

Figura 22 - Esquema do posicionamento do circuito

impresso

no

"gap" do ímã dipolar.
Ligamos o circuito impresso em série com uma resistên
cia R = l,0ft , um amperímetro digital de resolução de t 0,01A

e

uma fonte de tensão estabilizada (modelo TC 20-03,com 20V e

3A

de fundo de escala), conforme pode ser visto na figura 23. Inse
rimos esta resistência,a fim de limitar a corrente máxima, protegendo a fonte.
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v ^z.

Figura 23 - Bobina corretora construída
(R.

em

circuito

impresso

= 1,03), ligada em série com amperimetro digi-

tal, resistência de l,0fl e fonte de alimentação.
A figura 24 mostra o arranjo experimental com os equi
pamentos utilizados.
Projetamos e construímos o circuito impresso com passo de 1,0 gauss, a partir do mapeamento realizado no plano

mé-

dio do "gap", mas o colocamos nas proximidades do pólo inferior.
Os mapeamentos realizados na presença da perturbação, um no pia
no médio do "gap" e o outro a Go/4 acima do plano médio do "gap",
nos mostram uma variação da ordem de 14 gauss para

o

caso e de 11 gauss para o segundo caso. Assim, devemos

primeiro
esperar

que, na região onde foi colocada a bobina corretora, a perturba
ção seja ainda maior. Assumindo uma aproximação linear

para

a

variação do campo, na região em que é colocada a bobina correto
ra (0,92 cm abaixo do plano médio), esta variação é da ordem de
18 gauss. Desta forma, utilizando a equação (IV.6) obtemos:

AB

18

•J-T . 1,0 « 1,3 gauss

Figura 24 - Arranjo experimental com os equipamentos utilizados.
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De acordo coin a equação (IV.5), obtenos o seguinte resultado pa
ra a corrente de correção estimada: I = 2,27A.

Co» esta corren

te alimentando a bobina corretora, realizamos um napeamento

no

plano médio do "gap". Os resultados obtidos encontram-se na tabela 4. A tensão

nos

de (85,5 : 0,l)mV, e

terminais
a

corrente

da
de

resistência
alimentação

padrão
do

era

imã

de

(1,607 i 0,004)A. O mapa de curvas de nível é mostrado na figura 25. A distribuição da densidade de fluxo magnético.em

pers-

pectiva, encontra-se na figura 26.

Este cálculo é feito no sistema internacional de medidas:
1G • 104T

w a r - 4».IO"7 £A'.8 |

Tabela 4 - Mapeamento do plano médio do "gap" do Imã dipolar na presença da perturbação e da bobina
corretora alimentada pela corrente estimada (2,27A).

8 1170,5 1172,5 1172,5 1173,0 1173,5 1173,2 1173,1 1173,2 1173,3 1173,0 1172,6 1172,6 1171,6 1171,3 1171,2 1170,0 1167,9
7 1172,8 1172,5 1173,5 1174,4 1174,3 1174,0 1174,3 1174,2 1173,9 1173,8 1173,7 1173,7 1173,4 1173,3 1172,6 1172,4 1172,3
6 1172,8 1172,5 1173,4 1174,4 1174,4 1173,0 1173,0 1172,4 1172,4 1172,5 1172,8 1173,4 1173,3 1173,3 1173,0 1173,0 1172,7
5 1172,3 1172,5 1172,8 1174,8 1173,9 1172,7 1174,0 1173,6 1173,3 1173,8 1173,5 1173,5 1173,4 1173,8 1*73,6 1173,4 1172,9
4 1172,3 1172,5 1172,8 1174,8 1174,2 1172,5 1175,0 1172,8 1172,5 1174,0 1172,6 1173,1 1173,4 1173,7 1173,8 1173,6 1173,0
3 1171,8 1172,5 1172,8 1174,8 1174,2 1172,6 1172,9 1172,1 1172,0 1172,2 1172,5 1173,4 1173,5 1173,5 1173,7 1173,5 1172,8
2 1171.8 1172,0 1172,8 1174,0 1174,0 1173,6 1173,0 1173,0 1173,1 117?,0 1173,3 1173,4 1173,1 1173,0 1173,6 1173,4 1172,8
1 1170,9 1171,2 1171,6 1171,4 1170,4 1168,9 1168,6 1167,7 1167,7 1167,2 1168,8 1169,3 1170,4 1171,5 1172,0 1172,9 1172,1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

As linhas e colunas da tabela referem-se ã malha mostrada na figura 10. Os valores mostrados
representam o campo em gauss em cada ponto da malha.

T
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Figura 25 - C u r v a s de nxvol do p l a n o m e d i o do "gap" d o Imã d i p o l a r na p r e s e n ç a da p e r t u r b a ç ã o e da
b o b i n a c o r r e t o r a a l i m e n t a d a pela c o r r e n t e e s t i m a d a
v a s c o n s e c u t i v a s é de 1,0 g a u s s .

( 2 , 2 7 A ) . O intervalo e n t r e d u a s cur

B
Figura 26
*71,«

Distribuição da densidade de fluxo magnético, em
perspectiva, relativa ao ma
peamento da tabela 4.

«3*0
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Pelos resultados obtidos, observamos que a correção da
distribuição da densidade de fluxo magnético poderia ser melhorada através da diminuição da corrente da bobina corretora, uma
vez que notamos em algumas regiões a existência de

valores

de

densidade de tluxo magnético inferiores aos esperados. Isto decorre de a corrente utilizada não representar a otimizada, devido
ãs suposições feitas no desenvolvimento de seu cálculo. Devemos ,
então» tentar encontrar experimentalmente um valor
próximo do calculado

de

corrente

e que forneça uma distribuição para a den

sidade de fluxo magnético ainda mais homogênea.
Com uma corrente de 2,10A, conseguimos obter a melhor
correção para a distribuição da densidade de fluxo magnético do
plano médio do "gap". Os resultados obtidos são mostrados na ta
bela 5. A tensão nos terminais da

resistência

padrão

era

de

(85,6 ± 0,1)mV e a corrente de alimentação do ímã era de (1,609±0,004)A.
O mapa de curvas de nível correspondente é mostrado

na

figura

27. A distribuição da densidade de fluxo magnético,em perspecti^
va/ encontra-se na figura 28.

1

TABELA 5 - Mapeamento do plano médio do "gap" do Ima dipolar na presença da perturbação e da bobina
corretora alimentada pela corrente otimizada (2,10A).

8 1170,3 1172,0 1172,5 1172,7 1173,4 1173,1 1172,9 1173,1 1173,1 1173,0 1172,5 1172,6 1171,7 1171,4 1171,2 1169,7 1167,8
7 1173,0 1172,4 1173,3 1174,2 1174,3 1174,1 1174,2 1174,4 1174,0 1174,0 1173,9 1173,6 1173,5 1173,5 1172,8 1172,4 1172,1
6

1173,1 1172,4 1173,2 1174,6 1174,8 1174,6 1174,2 1174,1 1174,0 1174,0 1174,2 1174,3 1174,2 1173,8 1173,4 1173,5 1172,6

5 1172,8 1172,4 1173,2 1174,6 1174,5 1174,6 1174,5 1174,3 1174,0 1174,6 1174,0 1174,0 1173,5 1173,5 1173,2 1173,4 1172,8
4 1172.8 1172,0 1172,6 1174,6 1174,4 1175,1 1176,4 1175,4 1175,2 1175,1 1174,2 1173,6 1173,8 1174,0 1173,6 1173,5 1173,0
3 1172,4 1172,0 1172,6 1174,6 1174,4 1174,5 1175,4 1174,5 1174,1 1174,5 1174,0 1174,0 1174,0 1174,0 1173,6 1173,5 1173,0
2 1172,4 1172,2 1172,6 1174,0 1174,2 1174,5 1174,0 1174,0 1174,0 1174,1 1173,8 1173,6 1173,7 1174,0 1173,6 1173,4 1172,6
1 1170.5 1171,4 1171,8 1171,6 1170,5 1168,7 1168,5 1167,5 1167,5 1167,1 1168,6 1169,2 1170,5 1171,4 1172,0 1172,8 1171,8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

As linhas e colunas da tabela referem-se ã malha mostrada na figura 10. Os valores mostrados
representam o campo em gauss em cada oonto da malha.
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Figura 27 - Curvas de nível do plano médio do "gap" do Imã dipolar na presença da perturbação e da
bobina corretora alimentada pela corrente otimizada (2,10A). O intervalo entre duas cur
vas consecutivas é de 1,0 gauss.

im,6-fi

Figura 28

Distribuição da densi~
dade de fluxo magnético, em
perspectiva, relativa ao ma
peamcnto da tabela 5.

«**o

Realizamos também um mapeamento a Go/4 do pólo

supe-

rior, para que pudéssemos ver os efeitos da correção neste plano. A tensão existente nos terminais da resistência padrão

era

de (85,5 ± 0,1)mV e a corrente de alimentação era de (1,607 +0,004)A.
Os resultados obtidos encontram-se na tabela 6. O mapa de

cur-

vas de nível é mostrado na figura 29 e a distribuição da densidade de fluxo magnético, em perspectiva,na figura 30.

TABELA 6 - Mapeamento do plano do "gap" do Imã dipolar situado a Go/4 do pólo superior, na presença
da perturbação e da bobina corretora alimentada pela corrente otimizada (2,10A).

8 1172,0 1173,0 1173,5 1173,5 1173,5 1173,5 1173,6 1173,3 1173,3 1173,3 1173,3 1173,4 1173,3 1173,2 1173,0 1172,8 1172,0
7 1172,4 1172,0 1173,0 1174,0 1174,3 1173,8 1174,0 1173,8 1174,0 1174,0 1174,1 1174,0 1173,6 1173,6 1173,8 1173,4 1172,3
6 1172,0 1172,4 1173,0 1174,3 1174,0 1173,8 1173,5 1173,8 1173,2 1173,4 1173,7 1174,0 1174,1 1174,2 1174,0 1173,7 1172,7
5 1172.0 1172,4 1172,0 1174,0 1174,0 1174,2 1174,8 1174,2 1174,3 1174,3 1173,7 1173,8 1174,5 1174,3 1174,1 1173,8 1173,1
4 1172,2 1172,1 1172,0 1174,1 1174,0 1175,0 1175,6 1175,4 1175,4 1174,8 1173,8 1174,0 1174,4 1174,3 1174,1 1173,8 1172,8
3 ?. 172,2 1172,1 1172,0 1173,8 1174,2 1174,0 1174,5 1174,1 1174,0 1174,0 1174,0 1174,1 1174,4 1174,3 1174,1 1173,7 1172,8

2 1172,2 1172,3 1172,2 1171,1 1174,3 1174,0 1174,2 1174,1 1174,0 1174,0 1174,0 1174,0 1174,1 1174,3 1174,1 1173,7 1173,0
1 1172,8 1172,7 1173,1 1174,1 1174,4 1173,7 1174,0 1174,2 1174,0 1173,8 1173,8 1173,8 1174,0 1173,8 1174,1 1173,8 1172,9
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As linhas e colunas da tabela referem-se ã malha mostrada na figura 10. Os valores mostrados
reDresentam o campo em gauss em cada ponto da malha.
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Figura 29 - Curvas de nível do plano do "gap" do Imã dipolar situado a Go/4 do polo superior, na
presença da perturbação e da bobina corretora

alimentada

pela

corrente

(2,10A). O intervalo entre duas curvas consecutivas é de 1,0 gauss.

otimizada

MT^I

Figura 30

Distribuição da densidade de fluxo magnético, em
perspectiva, relativa ao ma
peamento da tabela 6.

«30,0 +

V.3 - Utilização da bobina corretora para correção de uma

dis-

tribuição de densidade de fluxo magnético de maior intensidade

Para as correções das distribuições de
fluxo magnético no plano médio do "gap" e nas

densidade

de

proximidades

do

seu pólo superior, até agora mostradas, utilizamos praticamente
a mesma corrente na alimentação do ímã, ou seja, (1,609 ± 0,004)A.
Verificaremos agora a possibilidade da utilização do mesmo circuito quando se varia a corrente de alimentação do Imã. Faremos
com uma nova corrente um mapeamento no plano médio do "gap",para conhecermos a configuração da distribuição da densidade de fluxo magnético.
Os resultados obtidos encontram-se na tabela 7. A ten
são nos terminais da resistência padrão era de

(124,7 ± 0,1)mV

e a corrente de alimentação do imã era de (2,344 * 0,005)A. 0 ma
pa de curvas de nível é mostrado na figura 31.

A

distribuição

da densidade de fluxo magnético,em perspectiva, é mostrada na fí
gura 32.

TABELA 7 - Mapeamento do plano médio do "gap" do Imã dipolar, alimentado por uma corrente superior ã
utilizada no mapeamento que originou a bobina corretora, na presença da perturbação.

1

8 1699,4 1702,711704,4 1705,3 1705,5 1705,5 1705,1 1705,5 1705,5 1705,5 1705,0 1705,0 1704,5 1703,8 1702,2 1700,0 1696,8
7 1704,0 1704,5 1707,0 1707,2 1707,7 1707,7 1707,7 1707,4 1707,6 1707,0 1707,0 1707,0 1706,8 1706,2 1705,5 1704,8 1704,3
6

1704,0 1704,0 1706,4 1707,5 1707,8 1708,2 1709,1 1709,0 1709,1 1708,6 1708,0 1707,8 1707,2 1706,2 1706,0 1705,5 1705,0

5 1703,7 1703,5 1705,4 1707,5 1708,3 1711,1 1715,8 1717,8 1717,6 1717,8 1711,6 1707,8 1707,5 1707,3 1705,3 1705,8 1705,2
4 1703,5 1703,0 1704,7 1707,5 1708,4 1713,5 1724,4 1726,4 1726,3 1725,0 1714,4 1708,0 1707,6 1708,0 1706,5 1706,0 1705,2
3 1703,1 1703,0 1704,7 1707,4 1708,0 1711,0 1716,5 1717,6 1717,2 1716,2 1711,0 1708,0 1707,7 1707,6 1706,5 1706,0 1705,2
2 1702,8 1703,0 1705,0 1707,6 1708,0 1708,1 1708,6 1708,6 1708,7 1708,3 1707,7 1707,2 1707,0 1707,0 1706,5 1706,0 1705,3
1 1701,6 1702,5 1704,5 1705,2 1704,5 1702,6 1701,4 1700,0 1700,0 1701,4 1701,4 1702,6 1703,5 1704,0 1704,6 1704,2 1703,8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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17

As linhas e colunas da tabela referem-se ã malha mostrada na figura 10. Os valores mostrados
representam o campo em gauss em cada ponto da malha.

Figura 31 - Curvas de nível do plano médio do "gap" do Imã dipolar, alimentado por uma corrente superior ã utilizada no mapeamento que originou a bobina corretora, na presença da pertur
bação. O intervalo entre duas curvas consecutivas é de 1,0 gauss.

1703,2

Figura 32

Distribuição da densidade de fluxo magnético, ei
perspectiva, relativa ao m.
peamento da tabela 7.

««0.0

Pelos resultados obtidos, podemos ver claramente

que

não houve alteração na forma da distribuição da densidade de flu
xo magnético, mas somente na intensidade da mesma. Sendo assim,
ê possível utilizarmos o mesmo circuito construído.
0 mapeamento anterior nos mostra uma variação da ordem
de 19 gauss no olano médio do "gap". Assumindo uma

aproximação

linear para a variação do campo, na região em que é colocada
bobina corretora (0,92 cm abaixo do plano médio),esta

a

variação

deve ser da ordem de 24 gauss,se considerarmos que estamos operando na região linear da curva de magnetização e que os

valo-

res do campo em todos os pontos do "gap" variam na mesma propor
ção quando a corrente é alterada.
Mestas condições, de acordo com a equação

(IV.6), ob

temos para AB:

24
A B = Y T - 1,0 = 1 , 7 gauss

Pela equação

(IV.5) obtemos o seguinte resultado pa-

ra a corrente de correção estimada:

1 - 2,96 A.
Conforme explicado anteriormente, esta
representa a otimizada, mas uma referência que nos

corrente
facilita

encontro da corrente ideal. Com uma corrente de 2,84 A

não
o

alimen-

tando a bobina corretora,conseguimos obter a melhor correção pa
ra a distribuição da densidade de fluxo magnético no plano

mé-

dio do "gap". A tensão nos terminais da resistência padrão

era

(124,5 í 0,l)mV e a corrente de alimentação do Imã dipolar

era
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de (2,340 i 0,005)mA.
Os resultados obtidos estão na tabela 8. O mapa de cur
vas de nível, encontra-se na figura 33. A distribuição da dens£
dade de fluxo magnético,em perspectiva/após a correção é mostra
da na figura 34.

TABELA 8 - Mapeamento do plano médio do "gap" do ímã dipolar, alimentado por uma corrente superior à
utilizada no mapeamento que originou a bobina corretora, na presença da perturbação e

da

bobina corretora alimentada pela corrente otimizada (2,84A).

8 1699,4 1702,7 1704,4 1705,3 1705,5 1705,5 1705,5 1705,5 1705,5 1705,5 1705,0 1705,0 1704,5 1703,8 1702,2 1700,0 1696,8
7 1704,0 1704,5 1707,0 1707,2 1707,7 1707,7 1707,7 1707,4 1707,6 1707,0 1707,2 1707,0 1706,8 1706,2 1705,5 1704,8 1704,3
6 1704,0 1704,0 1706,4 1707,5 1707,2 1707,7 1707,1 1707,0 1707,0 1707,0 1707,1 1707,0 1707,0 1706,2 1706,0 1705,5 1705,0
5 1703,7 1703,5 1705,4 1707,5 1707,2 1707,7 1707,3 1707,2 1707,1 1707,0 1707,0 1707,0 1706,6 1706,5 1705,3 1705,8 1705,2
4 1703,5 1703,0 1704,7 1707,5 1707,2 1707,7 1709,4 1708,2 1708,1 1708,0 1707,2 1707,0 1706,9 1707,6 1706,5 1706,0 1705,2
3 1703,1 1703,0 1704,7 1707,4 1707,4 1707,4 1707,4 1707,4 1707,3 1707,5 1707,1 1707,0 1707,0 1707,6 1706,5 1706,0 1705,2
2 1702,8 1703,0 1705,0 1707,6 1707,1 1707,4 1707,0 1706,4 1706,2 1706,8 1707,0 1707,3 1707,0 1707,0 1706,5 1706,0 1705,3
1 1701,6 1702,5 1704,5 1705,2 1704,5 1702,6 1701,4 1700,0 1700,0 1701,4 1701,4 1702,0 1703,5 1704,0 1704,6 1704,2 1703,8
1
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5

6

7

8

9
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As linhas e colunas da tabela referem-se ã malha mostrada na figura 10. Os valores mostrados
representam o campo em gauss em cada ponto da malha.

Figura 33 - Curvas de nível do plano médio do "gap" do Imã dipolar, alimentado por uma corrente superior ã utilizada no mapeamento que originou a bobina corretora, na presença da pertur
bação e da bobina corretora alimentada pela corrente otimizada (2,84A). O intervalo entre duas curvas consecutivas ê de 1,0 gauss.

1T05.24-I
Figura 34

Distribuição da densidade de fluxo magnético, em
perspectiva, relativa ao ma
peamento da tabela 8.
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C A P I T U L O

VI

ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

A especificação da média aritmética de um conjunto de
valores não é suficiente para caracterizá-lo. Ê importante

co-

nhecermos o comportamento do conjunto em relação a sua média, o
desvio médio, o desvio padrão e o coeficiente de

variação

são

medidas que servem para indicar o quanto os valores se apresentam dispersos em torno da média.
Neste capítulo, serão feitos os cálculos

das medidas

de dispersão para os resultados obtidos experimentalmente, permitindo-nos o estabelecimento de uma comparação entre eles

an-

tes e a pó 5 a correção. A partir disto, será possível

verificar

a adequação do procedimento experimental, avaliar as

estimati-

vas feitas e analisar os resultados obtidos com o método de cor
reção utilizado.
Entenderemos por desvio médio a média aritmética

dos

valores absoluto» dos desvios tomados em relação ã média, ou se
ja:
n
n
r |x. - x|
z x,
i~- l
D = i=l
onde
a
média
aritmética
é
dada
por
X
=
—
f
n
n
0 desvio padrão é definido pela raiz quadrada da
dia aritmética dos quadrados dos desvios tomados em
média:

relação

méà

75.

O coeficiente de variação, por sua vez, ê definido co
mo sendo o quociente entre o desvio padrão e a média,

expresso

em porcentagem. Ele caracteriza a dispersão dos dados em termos
relativos ao seu valor médio.

C « z •
x

100%

Na tabela 9, encontram-se os resultados

obtidos

para

média aritmética x, desvio médio D, desvio padrão o e coeficiente de varia
ção C, antes e após a correção da distribuição da densidade

de

fluxo magnético.
Os valores mostrados na tabela 9 para x, D, o e C
ram calculados a partir dos conjuntos de dados obtidos

fo

experi-

mentalmente, que se encontram nas tabelas apresentadas anterior
mente, entre as colunas 4 e 14 e as linhas 2 e 7, onde há

pre-

sença da bobina corretora. Nas outras linhas e colunas, não exi£
tem alterações, quando comparamos os valores obtidos antes e após
a correção do campo magnético.
Os valores médios encontrados para os conjuntos de da
dos, com as correntes de correção otimizadas, nos mostram que con
seguimos obter os resultados esperados. Os coeficientes de

va-

riação foram atenuados de uma ordem de grandeza.
Os resultados encontrados na tabela 9, obtidos com uma
corrente de alimentação maior no Imã, nos permitem verificar que
existe a possibilidade de se utilizar o mesmo circuito para cor
rigir distribuições de densidade de fluxo magnético de intensidades diferentes. De fato, desde que estejamos operando na

re-

gião linear da curva de magnetização do ferro, as formas das cur

Tabela 9 - Cálculo das medidas üe dispersão antes e após a correção do campo magnético.

I ' igual a u t i l i z a d a no mapeamento que originou a bobina corretora

I ' superior a u t i l i z a d a no na
peamento que originou a bobina corretora

Plano médio

Plano médio

Plano situado a Go/4 do pólo
superior

Sem bobina
corretora

i'iA)
1(A)
X

(gauss)
D
(gauss)
(gauss)
C(%)

Com bobina corretora
corrente
estimada

corrente
otimizada

Sem bobina
corretora

Oom bobina
corretora (cor

Sem bobina

Oom bobina

corretora

corretora (cor

rente otimiza-

rente otimiza-

da!

da)

1,607

1,609

2,27

2,10

1176,3

1173,4

1174,3

1176,4

1174,1

1710,3

1707,2

2,76

0,57

0,40

2,29

0,28

3,79

0,35

3,74

0,70

0,52

2,95

0,42

5,03

0,49

0,31

0,06

0,04

0,25

0,04

0,29

0,03

1,611
-

1,607
-

1,607
2,10

2,344
-

2,340
2,84

0»

I' : corrente de alimentação do imã
I

; corrente de alimentação da bobina corretora.

//.

vas de nivel não são alteradas.
Verificamos que também ocorre correção

satisfatória

nas proximidades do pólo superior. Isto se dá uma vez que as com
ponentes tangenciais do campo gerado pela bobina variam linearmente, ao longo do "gap", da mesma forma que as componentes tan
genciais da densidade de fluxo magnético do Imã.
Conforme explicado, e bobina corretora foi construída a partir do mapeamento realizado no plano médio do "gap". As
sim, face aos resultados a que chegamos, podemos concluir que o
procedimento experimental utilizado atendeu aos objetivos

pro-

postos. Os dados foram medidos de maneira suficientemente preci
sa. Erros relativos à instabilidade da corrente e a efeitos

de

histerese desempenharam papel irrelevante, uma vez que foram adequadamente controlados. Foi possível

cbter reprodutibilidade

satisfatória nos mapeamentos feitos, o que era de fato necessário para a realização deste trabalho.
Além disso, as aproximações feitas para o

comporta-

mento da componente tangencial da densidade de fluxo

magnético

foram boas, pois nos conduziram a uma corrente de

correção

de

referência (corrente estimada), que se encontra muito próxima da
corrente otimizada. 0 fato de se colocar o circuito em um plano
fora daquele em que foi feito o mapeamento que o

originou

introduz problemas, desde que saibamos que a forma

das

não

curvas

de nível na região em que ele é posicionado, afasta-se pouco das
presentes no circuito impresso; nestas condições podemos definir
AB conforme (IV.6). 0 circuito impresso foi colocado o mais pró
ximo possível do pólo inferior com o intuito de se ter o

maior

volume possível de campo corrigido, ao longo do "gap".
A introdução da pjgturbação no "gap" foi

necessária

78.

pois, como explicamos, as variações de campe eram da mesma

or-

dem da resolução do medidor de campo magnético utilizado. Contu
do, não vemos impedimento para que o mesmo processo seja realizado para corrigir variações de campo menores do que as corrigi^
das neste trabalho, desde que se disponha de um equipamento ade
quado para medir o campo magnético.
As aproximações adotadas levaram em conta apenas

fa-

tores de 1- ordem, como, por exemplo, a aproximação linear feita para o comportamento da componente tangencial

da

densidade

de fluxo magnético. No entanto, correções de "2- ordem"

po-

derão ser realizadas, se construirmos um novo conjunto de bobinas que, utilizado juntamente com o primeiro, corrija as inomogeneidades residuais.

79.

C A P I T U L O

VII

CONCLUSÃO

Pudemos verificar experimentalmente que a homogeneiza
çio de campos magnéticos por meio de bobinas corretoras pode ser
realizada sem grandes dispêndios, sem dificuldades

construcio-

nais e requer ocupação de pequeno espaço físico, graças

ã

sua

dimensão.
Nas circunstâncias em que o

trabalho

foi

realizado,

foi possível aprender e dominar a técnica de construção de bobi
na corretora em circuito impresso e verificar a eficácia

deste

método de homogeneização de campo magnético.
O mesmo procedimento pode ser utilizado

para

outros

ímãs, mesmo quando se necessita de correções mais "finas" do que
as que foram efetuadas.
O método de homogeneização de campo magnético,

apre-

sentado neste trabalho, será utilizado, no futuro, para a corre
ção do campo dos ímãs que serão construídos para

o

Microtron, cujo projeto já se encontra em andamento.

r

Acelerador
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