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Magnetômetros fluxgate para fins 
aeroespaciais 



Objetivo 
Esse trabalho tem como objetivo desenvolver 

um magnetômetro a partir da utilização de um 
sensor magnético comercial, produzir um 
programa em linguagem LabView, além de 
preparar o magnetômetro para ser lançado 
como carga útil de um foguete de sondagem 
para medir a intensidade do campo magnético 
com relação a altura. Em fim analisar os 
resultados obtidos com os dados esperados 
pelo modelo de referência atual. 



Medidas do campo geomagnético são realizadas 
desde de 1840, atualmente pode ser utilzado o 
modelo matemático chamado IGRF (International 
Geomagnetic Reference Field). Esse modelo é 
atualizado a cada cinco anos, devido as variações do 
campo. 

Figura	  1:	  Equador	  geomagnéUco	  calculado	  para	  2010	  a	  parUr	  do	  
IGRF	  (Finlay	  et	  al.,	  2000)	  

Campo Geomagnético 



Recentes medidas mostram que a intensidade 
do campo geomagnético vem diminuindo para 
várias regiões do planeta, exceto nas regiões 
próximas ao equador geomagnético . 

Figura	  2:	  Intensidade	  do	  campo	  geomagnéUco	  com	  relação	  ao	  tempo	  para	  
diferentes	  alturas	  –	  Natal-‐RN	  (OLIVEIRA,	  A.	  L.	  P.	  2013).	  



Também nas regiões próximas ao equador 
geomagnético, existem variações diurnas na 
intensidade do campo. Isto é causado por um  
fenômeno atmosférico chamado de eletrojato 
equatorial (Chapman, 1951) e foi detectado pela 
primeira vez em 1922 por um observatório 
geomagnético localizado no Peru. 
 

Figura	  3:	  Variação	  diurna	  do	  campo	  geomagnéUco	  em	  São	  Luís	  -‐	  MA	  e	  ValenUa	  –	  
Itália.	  (ABDU,	  M.A.,	  et	  al.	  1999)	  
	  



O instrumento utilizado para realizar 
medidas de campos magnéticos é chamado 
de magnetômetro. Para medir campos 
magnéticos de baixa intensidade, como o 
campo geomagnético, é recomendável a 
utilização de um magnetômetro do tipo 
fluxgate. 
 



Magnetômetro Fluxgate 
•  É capaz de medir campos magnéticos de baixa 

intensidade, estáveis ou de pequenas variações. 

•  Possui um sensor com funcionamento baseado 
nas propriedades de saturação magnética. 



É	  possível	  observar	  a	  relação	  entre	  a	  indução	  
magnéUca	  (B)	  e	  o	  campo	  magnéUco	  (H)	  aplicado	  
sobre	  o	  núcleo	  do	  sensor:	  

Figura	  4:	  Relação	  B-‐H.	  



Como a corrente de entrada é alternada, o campo 
magnético produzido pela bobina principal satura o 
núcleo a cada semi-ciclo. Cada vez que o núcleo 
passa do estado de saturado para não saturado ou 
vice e versa, a bobina secundária gera um pulso 
induzido pelas linhas de campo magnético que 
passam por ela. 

Figura	  5:	  Sinal	  de	  saída	  da	  bobina	  secundária.	  



Sensor FGM – 3h 
•  Sensor comercial fabricado pela 

Speake&Co. 
•  Possui balanço periódico de 8 µs até 16 

µs. 
•  Sensibilidade de 1 nT, atuando em um 

intervalo de   ±15 000 nT. 
•  Apresenta uma estrutura eletrônica interna 

que usa o princípio de um sensor de fluxo 
saturado. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 6: Sensor fluxgate FGM – 3h. 
	  

Figura 7: Configuração dos pinos do sensor.	  
	  



O invólucro do sensor foi retirado para se observar 
o seu interior. Nele existe uma placa eletrônica de 
simples configuração, e duas espiras estão 
colocadas sobre a placa, envolvendo um núcleo 
ferromagnético. 

Figura	  8:	  Eletrônica	  do	  FGM-‐3h.	  



O circuito em blocos da placa eletrônica do 
FGM-3h pode ser visto na figura 13: 

Figura	  9:	  Circuito	  em	  blocos	  do	  sensor	  FGM-‐3h.	  



A calibração do sensor é feita pelo fabricante e é 
disponibilizada por um gráfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A equação da reta é aproximada por: 
	  

𝑇↓(𝐻) =27,44.  𝐻+11,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(1.1)	  

Figura	  10:	  Curva	  de	  calibração	  do	  sensor	  feita	  pelo	  fabricante.	  



O	  sensor	   foi	  conectado	  a	  
uma	   interface	   analógico-‐
digital	   fabricado	   pela	  
NaUonal	   Instruments	  
( N I ) . 	   Um	   c a b o	   f o i	  
construído	   para	   fazer	   a	  
conexão	  entre	  o	  sensor	  e	  
a	   interface.	   O	   sensor	   foi	  
colocado	   sob	   uma	   base	  
de	   madeira,	   na	   qual	  
possui	   um	   disco,	   onde	   o	  
sensor	   pode	   girar	   no	  
plano	  horizontal.	  

Figura	  11:	  Aparato	  experimental	  



Software LabView 
•  Software comercial, fabricado pela NI. 
•  Plataforma de programação gráfica. 
•  Faz a comunicação entre o sensor e o 

computador. 
 



Utilizando a entrada analógica da interface, 
é possível obter o sinal do sensor. 

Figura	  12:	  Teste	  da	  interface	  uUlizando	  o	  labview.	  



Para adquirir os sinal do sensor é necessário construir 
um programa. Na figura abaixo é possível observar o 
diagrama de blocos com o algoritmo desenvolvido. 

Figura	  13:	  Diagrama	  de	  blocos	  com	  o	  algoritmo	  completo.	  



Na próxima figura pode-se observar o painel 
frontal, no qual foi obtido o sinal do sensor. É possível 
inserir certa quantidade de pontos e a frequência da 
medida de uma forma que o programa obtenha o 
melhor sinal possível. 

Figura 14: Painel frontal com o sinal obtido pelo dispositivo. 



Resultados preliminares 
O sensor foi posicionado em cada direção 

das componentes do vetor campo 
geomagnético. 

 
•  A intensidade medida na componente norte foi 

de 30 248 nT. 
•  A intensidade medida na componente leste foi 

de 1 093 nT. 
•  A intensidade medida na componente vertical foi 

de 6 195 nT. 
•  A	  magnitude	  do	  vetor	  campo	  geomagnéUco	  foi	  de	  30	  
895,2	  nT. 



O magnetômetro esta na sala do grupo de 
pesquisas em geofísica e clima espacial, 
localizada no anexo do departamento de 
física da UFRN. 

Figura	  15:	  Magnetômetro	  fluxgate	  realizando	  medidas.	  



Foi	   possível	   observar	   variações	   do	   campo	  
geomagnéUco	  entre	  diferentes	  horários	  em	  um	  
intervalo	  de	  24	  horas.	  	  

Figura	  16:	  Sinal	  do	  campo	  entre	  12	  h	  e	  13	  h	  	  do	  dia	  23.09	  (acima)	  e	  as	  primeiras	  
horas	  do	  amanhecer	  do	  dia	  24	  .09,	  entre	  4	  h	  e	  5	  h	  (abaixo).	  



Conclusões	  
Pode-‐se	   concluir	   que	   os	   efeitos	   atmosféricos	  
influenciam	  nessas	  variações	  e	  que	  é	  possível	  medir	  
a	   intensidade	   do	   campo	   magnéUco	   gerado	   por	  
essas	   perturbações	   atmosféricas.	   Portanto,	   é	  
pretendido	  que	  este	  aparato	  seja	  transformado	  em	  
carga	  úUl	  de	  um	  foguete	  de	  sondagem	  para	  que	  ele	  
possa	   medir	   a	   intensidade	   do	   campo	   para	  
diferentes	  alturas.	  
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