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Capitulo 5. PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DAS SUBSTANCIAS.

5.1 Introdução

È sabido que todas às substancias da natureza apresentam uma dada
sensibilidade magnética. O magnetismo das substâncias se manifesta com maior
intensidade nos sólidos, devido à proximidade entre os átomos. O ser humano por sua
vez, apresenta mais de um 80% de material não-magnético. A matéria viva desde o
ponto de vista magnético, é mais paramagnético e diamagnético. Desde o ponto de vista
do eletromagnetismo os materiais magnéticos dividem-se em fracos ou duros. Nos
primeiros em ausência de campos magnéticos seus momentos magnéticos estão
randomicamente distribuídos, sendo seu momento magnético total zero, não gerando
campo magnético. Sob a ação de uma excitação magnética se induz momentos dipolares
magnéticos (se magnetiza) na mesma direção do campo aplicado adquirindo uma
magnetização proporcional à intensidade do campo aplicado e à susceptibilidade
magnética do material. Já nos materiais duros na ausência de campo aplicado podem
aparecer sinais de magnetização residual, apresentando estruturas de domínios, os
momentos magnéticos dipolares dentro destes materiais têm direções desconhecidas,
isso faz que com que a magnetização não possa ser reconstruída em geral, através da
medida do campo magnético univocamente1.
Depósitos de minério ferro magnético foram descobertos pelos gregos, numa
região da Turquia, há muitos séculos. A região era então conhecida como Magnésia e,
assim, o minério foi chamado magnetita. Outros depósitos de magnetita são encontrados
em outras regiões do mundo, e os pedaços de magnetita são conhecidos como ímãs
naturais. Um desses pedaços, pendurado em um fio, se alinha com o campo magnético
da Terra. Por volta do século XII, os homens começaram a usar esses ímãs naturais a
que davam o nome de pedra-ímã, como as primeiras bússolas magnéticas. Alguns
materiais, notadamente o ferro e o aço, são fortemente atraídos pelos ímãs; o cobalto e o
níquel são atraídos em grau menor. Diz-se que essas substâncias têm propriedades
ferromagnéticas. Ligas especiais, como o permalloy e o alnico, têm extraordinárias
propriedades ferromagnéticas. Os físicos têm demonstrado muito interesse pela
estrutura dos materiais dotados da propriedade do ferromagnetismo.
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Atualmente, são fabricados ímãs artificiais muito fortes e versáteis, com
substâncias ferromagnéticas. Os ímãs de alnico (Al, Ni e Co) atuais suportam um peso
de mais de 1 000 vezes o dos próprios ímãs. As substâncias ferromagnéticas são
comumente chamadas “substâncias magnéticas”.

5.2 Tipos de materiais magnéticos.
De acordo com a permeabilidade magnética podemos classificar os materiais em
três grandes grupos:
a) Ferromagnéticos: μ>> 1.

São assim definidos os materiais que são fortemente atraídos por um imã.
exemplo: ferro, cobalto e quase todos os tipos de aço. Isto quer dizer que estes tipos de
substancias revelam propriedades magnéticas intensas; o qual acontece quando
domínios magnéticos (regiões como mínimo 1 mm de dimensões) ficam alinhados na
ausência de campo magnético, por embaixo da temperatura de Curie) temperatura acima
da quais materiais ferromagnéticos perdem sua magnetização permanente). A
magnetização total depende da historia magnética (efeito de histerese). Acredita-se que
o ferromagnetismo pode ser causado por campos magnéticos gerados pelos momentos
magnéticos de spins nos elétrons em combinação com o mecanismo conhecido como
acoplamento de troca, a qual alinha todos os spins em cada domínio magnético.
b) Paramagnéticos: μ= 1.

São os materiais os quais alinhas os momentos dipolares na mesma direção do
campo aplicado, uma vez que é desligado os momentos magnéticos se desordenam e
perdem o magnetismo. Eles são levemente atraídos por um imã. Exemplo: platina,
alumínio, cromo, estanho, potássio. O paramagnetismo está presente em materiais que
apresentam elétrons desaparelhados.
c) Diamagnéticos: μ < 1.
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São os materiais que são levemente repelidos por um imã. Exemplo: prata,
zinco, chumbo, cobre, mercúrio. O ensaio por partículas magnéticas não é aplicável a
estes materiais.
Uma débil repulsão do campo magnético gerado pelo elétron orbital. Todos os
materiais têm natureza diamagnética, apesar de o paramagnetismo estar presentes
somente por substancias que apresentem elétrons desaparelhados.

5.3 Susceptibilidade magnética
A densidade de linhas de campo magnético se chama densidade de fluxo

r

magnético B . No vácuo, o campo magnético e a intensidade de fluxo estão
relacionados segundo:

r
B
onde

r

= μ0 H

(5.1)

r
H = intensidade do campo magnético;
μ0 = permeabilidade no vácuo.
Os materiais diamagnéticos reduzem a intensidade do campo magnético,

enquanto que os paramagnéticos a aumentam.

r

A magnetização M é o campo produzido pela amostra resultante da aplicação

r

r

de um campo magnético H ; ambos resultam em um campo total B :

r
r
r
B = μ0 ( H + M )

(5.2)

A susceptibilidade magnética χ é dada por M/H, positiva nos materiais
paramagnéticos e negativa para os diamagnéticos.
A lei de Curie estabelece que:

χ=C/T

(5.3)

onde: T é a temperatura (K) e C é uma constante.
Para o ferromagnetismo:

χ = C / (T-TC)

(5.4)

onde TC é a temperatura de Curie. Para temperaturas acima de TC, o material
ferromagnético se torna paramagnético, pois a movimentação dos átomos é tão intensa
que os elétrons nas ligações não são capazes de manter os momentos de dipólo
alinhados.
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Para o antiferromagnetismo:

χ = C (T + TN)

(5)

onde TN é a temperatura de Néel.
O ferrimagnetismo tem uma dependência mais complexa com a temperatura. Sua
curva de magnetização de saturação Ms com a temperatura é mostrada na Fig. 5.1.

Ms

1

χ

TC

T

Figura 5.1 Característica do Ferrimagnetismo. (extraída de 2)

5.4. Sobre os Domínios Ferromagnéticos
Os spins de um átomo ou de uma molécula tendem a alinhar-se paralelos às
interações de troca de curto alcance originadas pela repulsão elétron- elétron, mas
também existe uma interação de dipólo magnético de longo alcance que tende a alinhar
os spins antiparalelos.
As forças de troca mantêm os spins paralelos e as interações de dipólo
magnético mantêm os spins antiparalelos entre domínios. Ao aplicar-se um campo
magnético, os domínios tendem a alinhar-se com o campo, o que pode ser conseguido
por crescimento de um domínio com a mesma orientação movendo as paredes desse
domínio e diminuindo o próximo domínio. Se a intensidade do campo aplicado é
suficientemente forte e supera a interação dipolar, todos os spins se alinham
simultaneamente, girando os domínios.
As paredes de domínio, também chamadas de parede de Bloch, são as estruturas
de spins situadas nas regiões de transição entre dois domínios diferentes. Um material
magnético se quebra em domínios para fins de redução de energia. Criar uma parede de
Bloch custa energia, mas numa situação de mono-domínio, haverá muito campo
magnético no espaço livre e isto também custa energia, balanceando a situação.
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5.5 Histerese Magnética
A intensidade do campo magnético, H, atua sobre o material como força
imantadora, na indução magnética. À medida que um material ferromagnético é sujeito
a uma força imantadora cada vez maior, a densidade do fluxo, B, aumenta até que o
material fica saturado (veja a curva ab na Fig. 5.2 embaixo). Se a força imantadora for
então reduzida a zero, a imantação não retorna ao zero, mas fica atrasada em relação à
força imantadora, segmento bc. O retardamento da imantação atrás da força imantadora
é conhecido como histerese. Quanto maior o retardamento, maior o magnetismo
residual conservado pelo material, ordenada Oc (O é a origem dos eixos).

Figura 5.2. Curva de histerese magnética.

A densidade do fluxo, e, portanto a imantação, só pode ser reduzida a zero
invertendo-se o campo magnético e aumentando a força imantadora no sentido oposto,
segmento cd. A força imantadora inversa, se suficientemente aumentada, faz com que o
material torne a atingir a saturação, mas com os seus pólos invertidos, segmento de.
Reduzindo a força imantadora a zero e então lha elevando no sentido original,
novamente, só se faz completar o segmento efb. Este processo pode ser repetido e a
imantação do material acompanha o arco fechado bcdefb, uma curva chamada curva de
histerese3-4.
O aço temperado tem característica de histerese de 'arco denso', porquanto o
magnetismo residual é elevado; o ferro doce tem característica de 'arco fino'. A área
dentro de uma curva de histerese dá uma indicação da quantidade de energia dissipada,
ao se levar uma substância ferromagnética através de um ciclo completo de imantação.
No funcionamento de muitos dispositivos elétricos, essa energia é desperdiçada, e
aparece como calor: a característica de histerese de um material ferromagnético.
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Os materiais macios ou materiais de alta permeabilidade são utilizados para
produzir um alto fluxo magnético gerado por uma corrente elétrica ou uma grande
indução magnética devido a um campo externo. Essas propriedades devem ser
alcançadas com requisitos diversos de variação no tempo e no espaço, com um mínimo
de dissipação de energia. Os materiais de alta permeabilidade devem então ter um ciclo
de histerese estreito, ou seja, um Hc pequeno e uma grande inclinação na parte da curva
B vs H. O que determina aplicação de cada material é seu ciclo de histerese, que
representa o campo B resultante em função do campo H aplicado (por exemplo, com
uma corrente elétrica numa bobina).
Nas últimas décadas surgiu uma nova aplicação para os materiais magnéticos
que adquiriu grande importância na eletrônica: a gravação magnética. Esta aplicação é
baseada na propriedade que tem a corrente numa bobina em alterar o estado de
magnetização de certos materiais. Isto possibilita armazenar, num meio magnético, a
informação contida num sinal elétrico. A recuperação, ou leitura, da informação
gravada, é feita através da indução de uma corrente elétrica pelo meio magnética em
movimento. A gravação magnética e, de longe, a melhor tecnologia da eletrônica para
armazenamento não-volátil de informação. Ela é essencial para o funcionamento de
computadores, gravadores de som, e de vídeo, alem de inúmeros equipamentos
acionados por cartões magnéticos.

5.6 Magnetismo dos Sensores Magnetorresistivos. Permalloy
O Permaloy usado nos sensores é uma liga de Fe e Ni de alta permeabilidade
magnética (quando não está saturado) e com baixa anisotropia de magnetização
(material “mole” ou “doce”), como mostra sua curva de histerese obtida por método de
integração numérica da curva 5 de μ x H (ver Fig. 5.3).

Figura 5.3 Curva de histerese de um material ferromagnético do Permalloy (extraída de 2)
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Como pode se observar na curva o Permalloy apresenta uma excepcional
permeabilidade magnética elevada, uma força coercitiva muito baixa, e pela tanto baixa
remanência magnética2.
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Capítulo 6. Sistema magnético e resposta dos sensores a uma
amostra magnetizada. Função de espalhamento pontual
6.1 Caracterização do Sistema de magnetização.

Para resolver o problema magnético inverso o material magnético utilizado no
fantons, como os usados nesta tese precisam ser magnetizados para passar a ser fontes
de campos magnéticos, com a direção da magnetização conhecida. Existem vários
métodos de magnetização, e entre os mais usados encontram-se o uso de imãs
permanentes e de bobinas em configuração de Par de Hemholtz. Apesar dos imãs
permanentes serem mais simples, serem portáveis e não requerer energia; solenóides e
bobinas de Hemholtz têm mais vantagens, pois (a) os valores da intensidade do campo
magnético podem ser inferidos mediante expressões analíticas, (b) a homogeneidade do
campo pode ser alcançada em volumes consideráveis. Sistemas de magnetização usando
bobinas de Helmholtz têm sido usados por Kalliomaki et al., 1976 e Cohen, 1978. A
magnetização das amostras foi feita por um pulso magnético, gerado por um circuito
que consta de duas etapas, o carregamento do banco de capacitores, e descarga dos
capacitores sobre as bobinas de Helmholtz.

Figura 6.1 Esquema do sistema de magnetização. Um bloco de circuitos e um par de
bobinas de Helmholtz.
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Na Fig. 6.1 apresentamos o esquema geral do sistema de magnetização utilizado
nos experimentos. O mesmo é formado por um bloco de controle automático da carga
do banco de capacitores e do controle manual do pulso magnético. Cada uma das
bobinas possui 48 espiras, raio de 0.42m, resistência de 252 mΩ, e uma indutância de
1.25 mH. O banco de capacitores é formado por 8 capacitores de 6mF cada, acoplados
em paralelo, para dar uma capacitância equivalente de 48mF. A tensão máxima é da
ordem de 320 V. A montagem foi projetada por Miranda JRA na sua tese de doutorado
no DFM-FFCLRP-USP1 e posteriormente aperfeiçoada por Carneiro em sua dissertação
de mestrado2.

Figura 6.2 Esquema detalhado do funcionamento do circuito do sistema de
magnetização.
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O circuito em detalhes de todo o sistema de magnetização se ilustra na Fig.
6.2. A primeira parte é formada por um transformador de 220 v em 12 volts que se
alimenta com 220 v desde a rede elétrica. Ao fechar a chave s1 se liga todo o sistema e
a lâmpada L colocada na saída dos fusíveis, acende, indicando que se tem conectado
220 volts nos pinos 5 e 6 do relé e 12 volts na chave principal. O próximo passo é
fechar a chave s2 chamada de carga (s3 fica aberta), com o qual começa a se carregar o
banco de capacitores. Este processo começa, uma vez que o relé é fechado ao jogar 12
volts nos seus pinos 7 e 8, desde o pino C da chave principal. Ao mesmo tempo desde o
ponto D conectasse 12Volts no capacitor C1, sendo possível verificar este processo por
meio do led L2, o qual permanece ligado. Após o relé fechar, os 220 volts dos pinos 5 e
6 são conectados em nos pinos 3 e 4 dos quais sai um conector ao banco de capacitores.

(

A lâmpada L1 , de baixa resistência e elevada potencia 220V

150Watts

) , conectada em

serie entre os pinos 3 e 4 do relé, faz o seguimento do processo de carga dos
capacitores. Segundo Carneiro, (1997) na sua dissertação de mestrado no DFMFFCLRP-USP2, esta lâmpada L1 é utilizada como resistor de carga para evitar excesso
de corrente nos diodos D3. Estes últimos retificam o sinal logrando carregar o banco até
uns 340 Vrms aproximadamente. No inicio da carga, pela lâmpada L1 transita máxima

corrente, e à medida que os capacitores armazenam energia, a corrente vai ir diminuindo
e a lâmpada L1 vai ir se apagando aos poucos, até ficar totalmente desligada.

Uma vez o banco de capacitores ficarem com voltagem máxima, o qual também
é visualizando pelo voltímetro V , conectado em serie com os capacitores, se desliga s2,
e fecha-se s3. Logo, o sistema fica pronto para produzir o pulso magnético. Isto se faz
pressionando a chave s4 (Push Button) o qual triga com 12 volts o thyristor scr que a
sua vez triga o thyristor principal th1, fechando o circuito e fazendo descarregar a

Capitulo # 6 Sistema de magnetização, resposta do sistema multicanal e PSF

127

voltagem armazenada no banco de capacitores encima das bobinas de magnetização

BH e produzindo o pulso magnetizante. O diodo D4 de alta corrente e em paralelo com
as bobinas de magnetização evita as oscilações no circuito RLC, uma vez que os
parâmetros do sistema foram escolhidos para produzir um pulso criticamente
amortecido.

Figura 6.3 Circuito RLC em série, tendo em conta os parâmetros do circuito, obtemos

que a resposta do circuito é criticamente amortecida, pois a freqüência de neper é
aproximadamente igual à freqüência ressonante do circuito ( α = 100 Hz ≅ ω0 = 129 Hz ).

O circuito RLC da Fig. 6.3 foi analisado com o objetivo de estimar a ordem e
forma da corrente elétrica e do pulso magnético nas bobinas de magnetização.
Aplicando a lei de Ohm encontramos a equação integro diferencial que domina o
comportamento da corrente elétrica no circuito,
L

di
1
+ Ri +
dt
C

t

∫ id t

= 0

∞

(6.1)

Derivando obtemos:
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( 6.2 )

d 2i
di 1
L 2 +R + i=0
dt
dt C

A resposta do circuito é mostrada na eq. (6.3) a qual é a solução da equação (6.2), ou
seja,

(

I bobina = e−α t

)( At + A )
1

(6.3)

2

⎛ R ⎞
Onde α = ⎜
⎟ é conhecida como freqüência de neper ou fator de amortecimento do
⎝ 2L ⎠
circuito. O inverso de α é definido como a constante de tempo indutiva do circuito e é
dada por τ =

2L
. Para valores do tempo t = τ na bobina pelas bobinas circula corrente
R

máxima. Com A1 e A 2 sendo constantes. Para determinar-las utilizamos as condições
iniciais, da seguinte maneira:
t = 0 ⇒ I bobina (t = 0) = 0 ⇒ A2 = 0

(6.4)

Por outro lado:
⎛ V
máx
= ⎜ máx
t = τ ⇒ I bobinas → máxima ⇒ I bobinas
⎝ Rbobinas
eV
⎛V ⎞
A1 = máx = 1.35 ⎜ máx ⎟
2L
⎝ L ⎠

⎞ ⎛ 2L
⎟=⎜
⎠ ⎝ eRbobinas

⎞
⎟ A1
⎠

(6.5)

Sendo Vmáx a voltagem máximo armazenada no banco de capacitores, e L é a indutância
das bobinas. A freqüência ressonante do sistema é definida como,

ω0 =

1
LC

(6.6)

Onde C é a capacitância do banco de capacitores.
Tendo em conta os parâmetros do circuito, obtemos que ω0 = 129 Hz e

α = 100 Hz , logo podemos considerar que são aproximadamente iguais, satisfazendo-se
o critério para considerar a resposta do circuito como criticamente amortecida, como se
obtém experimentalmente.

Capitulo # 6 Sistema de magnetização, resposta do sistema multicanal e PSF

129

Substituindo as eq. 6.4 e 6.5 em (6.3) obtemos que a corrente nas bobinas de Helmholtz
segue a seguinte forma,

( )

( )

⎛U ⎞ −t
⎛U ⎞⎛ t ⎞ − t
I bobinas ( t ) = 1.35 ⎜ ⎟ t e τ = 2.7 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ e τ
⎝L⎠
⎝ R ⎠⎝τ ⎠

(6.6)

Sendo I bobinas ( t ) a corrente fonte que origina o pulso magnético.
O campo de indução magnética Bz ( z ) sobre o eixo-z que passa pelo centro de
N -espiras circulares de raio a que conduzem a corrente I bobinas , vem dado por,
Bz ( z ) =

μ0 Na 2 I bobinas

(

2 z2 + a2

)

(6.7)

zˆ

Para encontrar o campo de magnetização produzido pelas bobinas de
magnetização vamos utilizar a eq (6.7). Uma bobina é situada no centro de coordenadas,
e a outra separada a uma distancia igual ao raio ( a ) das duas, e conectadas em paralelo,
fazendo que por elas circulem corrente no mesmo sentido. Nestas condições obtemos a
configuração de bobinas de Helmholtz, como se ilustra na Fig. 6.4. A expressão
analítica do campo magnético fica:
⎡
⎢
1
Bz ( z ) = B0 a 3 ⎢
⎢ a2 + z 2
⎣

(

Onde

B0 =

)

3

+
2

1

(a

μ0 NI bobinas
2a

2

+ ( z − a)

2

)

⎤
⎥
3 ⎥
2
⎥
⎦

(6.8)

(6.9)
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Figura 6.4 Bobinas de magnetização em configuração do par de Helmholtz.

As expressões das eq. 6.6, 6.8 e 6.9 foram utilizadas para estimar o valor da
corrente elétrica e o campo magnético gerado pelo sistema de magnetização,
respectivamente. A análise foi feita utilizando a linguagem de programação Matlab. Os
resultados obtidos aparecem na Fig. 6.5. Observa-se claramente que a corrente e o
campo tem um comportamento criticamente amortecido, com tempo de duração do
pulso da ordem de 50ms . Da forma da onda do campo magnético encontramos que o
valor pico do campo é da ordem de 81.6mT ou 816 gauss .

Figura 6.5 Corrente elétrica nas bobinas de magnetização (a) e o campo magnético

produzido pela corrente que circula no para de bobinas de Hemholtz (b). Vê-se que os
valores picos são, 793A e 816 gauss , respectivamente.
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Por fim, experimentalmente se realizou uma experiência, para medir a forma da
onda do campo magnético. A Fig. 6.6 onde ilustra a forma do pulso magnetizante
experimental medido pelo sistema multicanal dos 12 sensores magnetoresistivos. Foi
colocando os sensores a uma distância das bobinas de 2.5m . Esta distância foi para
evitar que os sensores não se saturem. Vê-se que a forma da onda dos sinais medidos
experimentalmente de todos os sensores, é exatamente igual à forma da onda do pulso
magnético experimental e representado na Fig. 6.5b. Esta última foi obtida utilizando os
valores experimentais do sistema magnético, e substituindo-lhos na eq. 3.10 do campo
magnético.

Figura 6.6 Campo magnético do pulso magnetizante medido pelo sistema multicanal, a
uma distancia das bobinas de 2.50m , aproximadamente.

Na Fig. 6.7 mostramos a análise da homogeneidade no instante em que a
corrente nas bobinas alcança o valor máximo. Foi feito uma simulação tendo em conta
os parâmetros e medições experimentais, portanto podemos dizer que a analise é semiexperimental. A zona homogênea, região vermelha clara do gráfico ilustra que o sistema
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magnético produz uma excelente homogeneidade, menor que 0.06%<1%, respeito ao
campo máximo central, que foi da ordem de 816gauss .
Estes resultados estão em concordância com os resultados teóricos. A zona
vermelha de máxima homogeneidade é numa região que varia entre as metades dos
raios −

a
a
≤ z ≤ , sendo a o raio das bobinas de Helmholtz.
2
2

Figura 6.7 Análise da uniformidade do sistema magnético. Obtemos uma

homogeneidade de 0.06% , para o volume de uma esfera de raio aproximadamente igual
à metade do raio das bobinas, que em nosso caso foi de 0.24m .

O valor do volume homogêneo é o volume de uma esfera de raio igual a ,
2
sendo aproximadamente de 58 ×10−3 m3 . Uma uniformidade do campo magnético de até
um 5.9% (<6%) obtém-se na região representada em azul da mesma Fig. 6.7. Os
resultados demonstram a capacidade do sistema de produzir campos com elevada
homogeneidade, garantindo a magnetização em volumes comparáveis com as
dimensões das amostras ou fantomas reais usados nos experimentos que são da ordem
de 33,5 × 10−3 m3 .
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6.2 Campo magnético gerado por uma fonte extensa bidimensional.

Consideremos um elemento de volume dv' (r ' ) com uma concentração de
material ferromagnético previamente submetido a um campo magnético externo de
magnetização ou excitação BZEXC como se observa na Fig. 6.8. Produto dessa interação a
amostra adquire uma magnetização M (r ') localizada no ponto r ' dentro do volume v ' .

Figura 6.8 Sistema de coordenadas situado na amostra magnetizada. A contribuição de
um elemento de volume dv ' é o momento dipolar de intensidade dm z ( x' , y ') . As
relações espaciais estão alteradas com respeito às condições reais dos experimentos.
Aplica-se um campo de excitação o qual obriga à amostra a se magnetizar na direção do
eixo- z . Portanto somente nos importa o campo magnético nessa direção- z .

O campo magnético no ponto r do espaço, separada uma distancia ( z − z ') da
mostra extensa e magnetizada segundo Shaofen Tan et al, 19963, vem dado por:
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]

⎧⎪ 2( z − z ')2 − ( x − x')2 + ( y − y ')2 ⎫⎪
dmz (r ' )
⎨
5/ 2 ⎬
⎪⎩ ( x − x')2 + ( y − y ')2 + (z − z ')2 ⎪⎭

[

]

(6.10)

Sendo μ o = 4π 10 −7 TmA −1 a permeabilidade magnética do vácuo.

O campo magnético é medido com um sistema multicanal de 12 sensores
magnetoresistivos a uma altura (z − z ') acima da amostra. Partindo das medições do
campo magnético pretendemos determinar a distribuição da magnetização, que é uma
medida da concentração de partículas ferromagnéticas presente na amostra. A este tipo
de problema se chama de problema magnético inverso. Normalmente este tipo de
problema não tem solução única. A não-unicidade pode ser evitada se o campo externo
aplicado BZEXC é uniforme3 (isso é garantido no presente experimento utilizando o
sistema magnético de Helmholtz) e está somente numa só direção, nosso caso eixo- z .
Portanto conhecemos a direção do momento dipolar, mas não a sua intensidade, nestas
condições é necessário somente resolver nosso problema na eq (6.10) para a
magnetização escalar Mz (r ') dentro da expressão da integral.
Então se cumpre: M (r ') = M z (r ')kˆ ,onde k̂ é o vetor unitário na direção-z. Mas

também sabemos que,
dm z (r ') = M z (r ')kˆ.dv ' ( r ' ) ≡ M z (r ').dx '.dy '.dz '

( 6.11)

Por outro lado conhecemos que nosso campo de excitação é gerado por um
sistema magnético composto por duas bobinas circulares de N espiras espiras separadas de
uma distância igual os seus raios, formando o que se conhece como par de Helmholtz,
gerando um campo magnético uniforme da ordem de 490Gauss , ver subepígrafe
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anterior. A expressão analítica desse campo pode se obter, substituindo a eq. 6.9 na eq.
6.8 e colocando o valor de z = 0.22m (máximo valor da corrente) na eq. 6.8, obtermos:

Bzexc
= 0.22 m (t ) =

d μo N
I bobinas (t )
a

(6.12)

Onde d = 17.59 é uma constante.

Onde μ o é a permeabilidade magnética do vácuo, I bobinas (t ) a corrente que
alimenta as bobinas e fonte do campo de excitação, a é o raio das bobinas e finalmente.
O campo é dirigido ao longo do eixo-z e com essa condição conseguimos reduzir o
numero de incógnitas em cada ponto no espaço das fontes desde as três componentes
espaciais da magnetização da amostra M (r ') passar para somente uma simples
componente Mz (r ') representa nossa maior simplificação do problema, e em principio,
poderíamos obter uma solução única nessas condições3.
Logo a eq. 6.10 pode se reescrever como:
dB (r ) =

μo
4π

[

]

⎧⎪ 2( z − z ')2 − ( x − x')2 + ( y − y ')2 ⎫⎪
∫x ' ∫y ' ∫z ' ⎨⎪ (x − x')2 + ( y − y')2 + (z − z ')2 5 / 2 ⎬⎪dm z (r ' )
⎩
⎭

[

]

(6.13)

Por definição na eq. 6.11 temos:

dm z (r ') = M z (r ')kˆ.dv' (r ' ) = M z (r ').dx'.dy '.dz ' = χ z ( x'.y ' , z ').B exc (t ).dx'.dy '.dz '

(6.14)

Onde χ ( x' , y ' , z ') é a susceptibilidade magnética da amostra que depende também das
coordenadas do objeto e das propriedades físicas do material, como concentração,
densidade e permeabilidade magnética do material.

Definindo a função de Green como na eq. (3.45) da seção 3.11 do capítulo 3, obtemos a
seguinte expressão:
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[
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]

⎧⎪ 2( z − z ')2 − (n − n ')2 + (m − m' )2 ⎫⎪
⎨
5/ 2 ⎬
⎪⎩ (n − n' )2 + (m − m ')2 + ( z − z ')2
⎪⎭

[

]

(6.15)

Logo a relação 6.13, pode ser rescrita como,

B z ( x, y ) =

x' y'

∫ ∫M

z

( x' , y ' ) ⊗ G z ( x − x' , y − y ' )dx' dy '

(6.16)

− x '− y '

Sendo M z ( x' , y ' ) a magnetização da amostra, que vem dado pela eq. (6.14),
substituindo esta última na eq. (6.16), chegamos a:

Bz ( x , y ) = ε

B exc (t )

μo

x' y'

∫ ∫ χ ( x' , y' ) ⊗ G ( x − x' , y − y' )dx' dy'
v

z

(6.17)

− x '− y '

Onde μ o outra vez é a permeabilidade magnética no vácuo e ε é a espessura de uma
fatia do fantom magnético fonte do campo magnético Bz ( x, y ) .
Carneiro et al., 2003, tem mostrado que uma solução composta por várias
substâncias a susceptibilidade volumétrica total, seria a soma de as susceptibilidades de
todas as substâncias presentes na solução4, fundamentados nesse trabalho podemos
expressar a susceptibilidade volumétrica do material magnéticos dos fantons como:

χ v ( x' , y ' ) = χ soluto + χ solvente = χ Fe3O 4 + χ Vaselina ≅ C Fe3O 4 χ mFe3O 4 (6.18)
Donde χ mFe3O 4 é a susceptibilidade magnética mássica do material magnético usado nos
fantons a qual é da ordem de χ mFe 3O 4 = 6.5 ×10−5 g −1cm3 .
Usando o resultado dado por (6.18) convertemos (6.17) em:

B z ( x, y ) = ε

B exc (t )

μo

χ

x' y'

Fe 3O 4
m

∫ ∫C

Fe 3O 4 v

( x' , y ' ) ⊗ G z ( x − x' , y − y ' )dx' dy '

(6.19)

− x '− y '

Colocando dimensões finitas nas integrais obtermos:

B z ( x, y ) = ε

B exc (t )

μo

χ

x2 y2
Fe 3O 4
m

∫ ∫C

x1' y1

Fe 3O 4 v

( x' , y ' ) ⊗ G z ( x − x' , y − y ' )dx' dy ' (6.20)
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No entanto, para fins de processamento digital, é necessário que tanto a resposta
a amostras finitas, quanto os espectros associados, sejam submetidos ao processo de
amostragem, substituindo as funções continuas por matrizes bidimensionais. Deste
modo, associa-se uma matriz de ponto ao campo magnético correspondente a uma
amostra extensa bidimensional, segundo:

B z (n, m ) = B z (nΔx, mΔy ) , com − ∞ ≤ n, m ≤ ∞

(6.21)

Analogamente as integrais podem ser substituídos por somatórios, ou seja;

B z (n, m ) = ε

B exc (t )

μo

χ mFe3O 4

m ' =Y max X max

∑ ∑G

m ' =Y 1

n '= X 1

z

(n − n' , m − m' )C Fe 3O 4 v (n' , m' ) (6.22)

Aplicando o teorema da convolução (6.22) transforma-se em:

B z (n, m ) = ε

B exc (t )

μo

χ mFe3O 4 C Fe3O 4 v (n' , m' ) ⊗ G z (n − n' , m − m' ) (6.23)

A qual representa a que o campo magnético a serem medido é resultado da
convolução da distribuição da concentração de partículas do material magnético com a
função de Green.

6.3 Resposta dos sensores á uma amostra em 2D e sua discretização.

Para que o processo da determinação da função discreta do campo magnético
seja mais próximo da realidade tem-se que considerar as dimensões finitas dos sensores
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magneto-rresistivos, ou seja, considerar o fluxo magnético médio através da área dos
sensores.
Matematicamente o processo de encontrar o valor médio do fluxo magnético, é
equivalente a considerar a convolução bidimensional discreta do campo magnético com
uma função pontual, step function Ψ ( x, y ) de simetria idêntica aos sensores, ou seja,
retangular.
Em nosso trabalho se considera como variável dependente à voltagem
total
[n, m) de saída dos sensores, ou o campo magnético medido. Esta voltagem é
Vsaida

diretamente proporcional ao estímulo ou campo a ser medido, e, portanto ao seu fluxo
magnético, ou seja: sendo Φ mag [ n, m ) =

∫B

total
z

[ n, m ).da o fluxo magnético obtermos que

Area

total
Vsaida
[n, m) ∝ Bztotal [n, m) ∝ Φ mag [n, m) .

Segundo Roth et al., 1989, a step function vem dada por,

L ⎫
⎧ 1
L
, x ≤ x e y≤ y⎪
⎪
2
2 ⎪ (6.24)
⎪ L .L
Ψ ( x, y ) = ⎨ x y
⎬
Ly ⎪
Lx
⎪
x≤
e y≤ ⎪
⎪⎩0,
2
2⎭

Figura. 6.9 Função de passo ou step function que tem comportamento de filtro no espaço
das freqüências espaciais.
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Como podemos observar na Figura anterior a função de passo apresenta vários
zeros em ambos os eixos de coordenadas e tem amplitude normalizada a um. Usando o
teorema da convolução podemos encontrar a função de passo no domínio das
freqüências espaciais K x − K y , que para sensores de simetria retangular é,
ψ (k x , k y ) =

sin (k x L x / 2 ) sin (k y L y / 2)
(k x Lx / 2) (k y L y / 2)

(6.25)

Os parâmetros Lx e L y são as dimensões dos sensores nas direções x-y respectivamente.

Figura 6.10 Componentes em K x e K y da função filtro step function correspondente ao

processo de média do campo magnético sobre os sensores retangulares. Os lados dos
sensores são Lx = 10mm e L y = 1.5mm , na Figura pode-se verifircar claramente que
x
estas dimensões vão produzir o primeiro zero à K máx
= 0.628mm −1 na direção K x
y
= 4.18mm −1 em K y respectivamente.
e K máx

A dificuldade aumenta, pois esta função apresenta zeros no plano K x − K y . Se

Lx e L y são suficientemente pequenos, de tal maneira que o primeiro zero da função

ψ (k x , k y ) esteja situado fora da máxima freqüência, temos uma contribuição para o
espectro da freqüência espacial da imagem da concentração ou magnetização das
partículas de ferrita. Portanto para sensores de geometria retangular a freqüência
x
y
espacial máxima que contribui para a imagem nos respectivos eixos, K máx
e K máx
, tem

que ser menor que,

2π 2π
, respectivamente.
e
Lx
Ly
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Na Fig. 6.10 apresentam-se o comportamento da função pontual, que neste
trabalho também vamos chamar de função passo dos
sensores. Observa-se bem, que o comportamento
desta função é diferente em K x − K y . A função tem
amplitude normalizada a um. Os lados dos sensores
são Lx = 10mm e L y = 1.5mm , estas dimensões vão
x
y
produzir o primeiro zero à K máx
= 0.628mm −1 na direção K x e K máx
= 4.18mm −1 em K y

respectivamente.

Para obter uma expressão final da resposta dos sensores temos que considerar
algumas características dos sensores. Na prática os sensores são alimentados com uma
fonte de 10 v, sendo S à sensibilidade dos sensores para essa alimentação, a qual
segundo a ficha técnica da Honeywell encontra-se que é:

S = ±4mV / Vcc /1gauss

(6.26)

Colocando o valor da voltagem de alimentação de 8V na eq. (7.29) chega-se à:

S = ±32mV /1gauss

(6.27)

Com a finalidade de expressar a eq. 6.24 em termos de nano Teslas (unidade do
campo magnético que é usado neste trabalho) multiplicamos a referida equação por
10 −5
1gaus = 10
T = 10 5 nT , e converte-se em,
−5
10
−4

S = ±320nV / nT

(6.28)

Tendo em conta que o nosso sistema de condicionamento dos sinais aplica um
ganho máximo de 3000 vezes sobre cada um dos sinais provenientes dos sensores, então
a sensibilidade máxima dos sensores, será:

S máx = ±3000 × S = ±3000 × 320nV / nT = ±960 μV / nT = ±0.96mV / nT

(6.29)
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Finalmente, a voltagem de saída e medida pelo sistema é proporcional à sensibilidade
total, e ao campo magnético que queremos medir, ou seja:
total
[n, m] = S máx × Bztotal [n, m]
Vsaida

(6.30)

Substituindo nesta última a eq. 6.26 obtêm-se:

(

)

total
[n, m] = (0.96 × (mV / nT ))× Bztotal [n, m]
Vsaida

(6.31)

Isolando o valor do campo magnético a eq. 6.28 converte-se em:

B ztotal [n, m] =

total
[n, m] ≅ 1 × 10 −6 ⎛ T
Vsaida
⎜
0.96 × 10 −3 (V / nT )
⎝V

(

)

⎞
total
⎟ × V saida [n, m](V )
⎠

(6.32)

Fundamentado no explicado até aqui sobre o processo para obter o fluxo médio do
campo, podemos reescrever à eq. 6.29 como:
total
[n, m] = Ψ[n, m] ⊗ B ztotal [n, m]
V saida

(6.33)

Sendo Ψ[n, m] a função step function discreta. Desde o ponto de vista físico a
eq. 6.33 significa que a voltagem média experimentalmente, é o resultado da convolução
de uma função de passo, com o campo magnético que origina dito voltagem. Aplicando
o teorema de Fourier poderemos escrever esta última no domínio das freqüências
espaciais da seguinte forma:
total
(K x , K y ) = .ψ (K x , K y )bztotal (K x , K y )
v saida

(6.34)

Colocando a expressão (6.23) em (6.33) encontramos que:

v

total
saida

(n, m ) = ε

B exc

μo

χ mFe O ψ (n, m ) ⊗ C Fe O (n' , m' ) ⊗ G z (n − n' , m − m' , z − z ' ) (6.35)
3

4

3

4

total
Onde v saida
(n, m ) a voltagem medida numa grade de pontos a uma distância

(z − z ') acima dos fantons.
total
Para encontrar v saida
(n, m ) no espaço de Fourier aplicamos o teorema da convolução, e

substituímos a expressão (6.23) em (6.34) com qual obtemos,
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(K x , K y ) = ε
v saida

χ mFe O ψ (K x , K y )G z (K x , K y , z − z ')C Fe O (K x , K y )

B exc

3

μo

4

3

4

142

(6.36)

Da expressão 6.32, obtemos que a voltagem medida pode ser expressa em
unidades de campo magnético multiplicando a voltagem pelo fator de sensibilidade

⎛T
1×10 −6 ⎜
⎝V

⎞
⎟ , da seguinte forma,
⎠

⎛T
B zmedido [n, m] ≅ 1×10 − 6 ⎜
⎝V

(

)

⎞
medido
⎟ × V saida [n, m](V )
⎠

(6.37)

6.4 Função de Espalhamento Pontual do Sistema (PSF)

A eq. (6.35) representa o processo de formação da imagem. Em termos
matemáticos pode ser representado por um sistema de equações lineares da forma,

Af = b

(6.38)

Sendo f a imagem das fontes magnéticas ou da distribuição da concentração de
partículas do material magnético, b é a imagem magnética degradada ou mapa do
campo magnético medido e a matriz A vem dado por:
A=ε

B exc

μo

χ mFe O ψ (K x , K y )G z (K x , K y , z − z ')
3

4

(6.39)

A expressão dada em (6.39) representa a função característica do sistema de
imagens magnéticas. Está pode ser chamado também de função de espalhamento
pontual, como foi visto no capítulo 3. Nesse mesmo capítulo, foram explorados vários
procedimentos que tratam de encontrar a solução de sistemas da forma (6.38).

Capitulo # 6 Sistema de magnetização, resposta do sistema multicanal e PSF

143

A PSF pode ser determinada experimentalmente colocando-se uma concentração
distribuída num fantom de material magnético de geometria pontual Coδ (n, m ) na eq.
(6.36):
Η[n, m] = ε

B exc

μo

χ mFe O ψ (n, m ) ⊗ G z (n − n' , m − m' , z − z ' ) ⊗ δ [n, m]C o
3

4

(6.40)

Podemos expressar a PSF em termos da função de Green, que como já vimos esta
definida por:
G ( x − x ' , y − y ' , z − z ') =

μo
4π

[

]

⎧⎪ 2( z − z ')2 − (n − n ')2 + (m − m' )2 ⎫⎪
⎨
5/ 2 ⎬
⎪⎩ (n − n' )2 + (m − m ')2 + ( z − z ')2
⎪⎭

[

]

(6.41)

Tomando-se a transformada discreta bidimensional de Fourier (indicada por ℑ )
em ambos os membros da eq. 6.40 e aplicando-se o teorema da convolução discreta, e
amostrando-se no espaço das freqüências espaciais obtém-se a expressão:

h(Kx , Ky ) = ε

Bexc

μo

χmFe O ℑ{Ψ[n, m]} ⊗ ℑ{G(x − x', y − y', z − z')} ⊗ ℑ{δ [n, m]Co}

(6.42)

3 4

Que também pode ser reescrita como:

h(K x , K y ) = ε

B exc

μo

χ mFe O ψ (K x , K y ) ⊗ g z (K x , K y , z − z') ⊗ ℑ{δ [n, m]Co }
3

(6.43)

4

A expressão analítica da transformada de Fourier da função de Green 3 dada por
Tan et al., 1996, vem dada por:
g z (K x , K y ) =
Onde

μo
{2πKe −K ( z− z ') }
4π

K = Kx + Ky é
2

2

a

freqüência

(6.44)

espacial

total.

Por

outro

lado,

ψ (K x , K y ) = ℑ{Ψ[n, m]}, e vem dado pela eq. 6.25. O último termo se efetua tendo em
conta as propriedades da função delta de Dirac, ou seja, ℑ{δ [n, m]Co } = Co .
Os resultados experimentais da PSF são apresentados no capítulo 8 seção 8.9
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Finalmente, podemos afirmar se o processo de imagens magnéticas dada pela eq.
(6.35) e matricialmente pela eq. (6.38), a solução deste sistema de equações nós dará a
imagens da distribuição da concentração do material magnético presente em cada
fantom, ou simplesmente das fontes magnéticas. Pelo tanto as unidades de medidas da
variável f são de C Fe3O 4 (n' , m' ) e vem dada em gcm −3 = gml −1 . Fundamentados nessas
análises nesta Tese todas as imagens das fontes magnéticas vem dadas nessa unidade de
medida.
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Capitulo 7. RESULTADOS EXPERIMENTAIS I.

7.1 Introdução.

N

O TRABAHLO de obtenção das imagens magnéticas bidimensionais
geradas por um fantom contendo material magnético (tal como a

magnetita), após serem magnetizados, leva-se em conta as seguintes

considerações práticas: 1) a montagem de um sistema experimental que inclui a
construção de uma instrumentação para a montagem de um sistema multicanal de
sensores magneto-resistivos (12 sensores) a confecção no ambiente MATLAB® de uma
“poli-rotina mãe” que gerencie a reconstrução e processamento das imagens. Nessa
parte é de sumo interesse que a deconvolução ou reconstrução das imagens seja
realizada por vários métodos, que está intimamente ligada à solução do problema
magnético inverso.

Figura 7.1 Fluxograma geral da obtenção das imagens das fontes magnéticas.
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A montagem de nossa plataforma experimental é muito análoga aos preparativos
para pintar uma imagem. Em poucas palavras, o pintor e o cientista precisam reunir
certas condições mínimas para obter o produto final, a imagem. O primeiro necessita
como mínimo, de ter e organizar sobre a palheta, os cores, e os pinceles que vai utilizar.
À semelhança, o pesquisador também tem que reunir e organizar os recursos mínimos
necessários para poder obter uma imagem. Nossa palheta experimental consta de várias
partes, seguindo o diagrama lógico apresentado na Fig. 7.1. A etapa inicial consta da
construção da parte do hardware, ou seja, a instrumentação a ser utilizada pela
plataforma experimental. Os transdutores magnéticos ou sensores magneto-resistivos
anisotrópicos (smgra) representam a principal parte desta etapa, assim como a
montagem de uma instrumentação de baixo ruído para a tarefa do condicionamento dos
sinais de voltagem analógicos. No mesmo inclui-se a filtragem e amplificação dos sinais
provenientes desde os sensores. Ao mesmo tempo foi construído um circuito chamado
de bloco dos pulsos set/reset, assim como o do controle do offset, que possibilitou um
ótimo controle das medições as quais foram totalmente automáticas, via computador.

Figura 7.2 Esquema geral do controle das medições com PC via placa de aquisição.

Os fantons são simuladores de algum processo físico específico real, em nosso caso
são substâncias compostos de material magnético, que após serem magnetizados imitam
as fontes de campo magnético que poderiam ser gerados na região gastrintestinal.
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Foram feitos fantons utilizando-se magnetita (Fe3O4) os quais são distribuídos
adequadamente em vários formatos geométricos.
A obtenção, processamento e visualização das imagens são feitos off-line,
empregando-se o aplicativo MATLAB®, um diagrama em bloco de todo a parte do
controle via computador pode ser vista na Fig. 7.2.

7.2 Condicionamento dos sinais.

Para realizar a construção da instrumentação nos serviu de guia o diagrama em
bloco da Fig.7.2. A principal aporte nesta parte, foi à eletrônica feita para a montagem
dos transdutores e o condicionamento dos sinais que eles medem. Nesta montagem foi
utilizada uma fonte de alimentação bipolar por meio de uma bateria com valor

Vbat = (± 12Vrms ± 140mV pp ) , a partir dela ideou-se gerar uma fonte voltagem regulada
bipolar filtrada e de alto desempenho para (± 8V ) .

Figura 7.3 Circuito da fonte de alimentação bipolar “super-filtrada” gerando uma
voltagem de 8V ± 0.01V .
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Foi feito um circuito com esse propósito (ver Fig.7.3) empregando-se dois
reguladores de tensão o LM7808 e LM7908, o positivo e negativo, respectivamente.
Provou-se

experimentalmente

o

valor

de

Vcc + = (+ 8.03 ± 0.01)V

e

Vcc − = (− 8.01 ± 0.01)V , usando-se um voltímetro digital marca Wavetek 27XT e um
osciloscópio Hewlett Packard de 150MHz, modelo 50602B. Neste caso, os valores do
ruído foram menores que ± 10mV .

Para esta alimentação obtemos uma máxima sensibilidade nominal dos sensores
da ordem de S n = ±4mV / Vcc / gauss . A qual nos disse que 4mV são originados pelo
sensor, por cada volts de tensão aplicada à ponte e para um estímulo da ordem de

1gauss . Este último representa o campo magnético a ser medido. Na pratica, basta
somente uma simples alimentação aos sensores, dentro da faixa da voltagem de
alimentação estabelecida pelos fabricantes, o qual apresenta um valor crítico de 12V ,
para que os mesmos funcionem, ou seja, medir um dado campo magnético. Mais
dependendo da possível aplicação é preciso realizar a montagem de um circuito de
condicionamento mais sofisticado, para processar o sinal proveniente dos sensores,
comparado com circuitos comuns em estes tipos de trabalho, os quais realizam uma
simples filtragem e um dado ganho ao sinal. Por exemplo, para medir campos da ordem
de 10nT requerer um circuito mais complexo. Isso foi tomado em conta em nosso
trabalho, com o fim de obter um sinal com uma relação sinal/ ruído elevada, e por tanto
nos sirva para suprir nossos objetivos, de fazer imagens das fontes de campos
magnéticos de baixa intensidade.

Um esquema completo do circuito usado no condicionamento dos sinais é
ilustrado na Fig. 7.4. Este é formado por uma etapa de Buffer filtrado com um filtro
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passa baixa com freqüência de corte (cutoff) igual a 10 Hz. No estágio seguinte tem-se a
amplificação principal, onde é utilizado um amplificador diferencial com carga
simétrica e finalmente se faz uma nova filtragem passa baixa ao sinal de saída
amplificado. Pelo fato de os “magnetos-resistências” na ponte serem nominalmente
idênticas, mas na realidade não são iguais, faz com que o amp diferencial observe ou
detecte impedâncias de entradas variáveis ou flutuantes, alem de não cumprir uma das
exigências para ser um amp inst eficiente (alta impedância de entrada no amp
diferencial).

Figura 7.4: Esquema do circuito usado no condicionamento dos sinais multi-sensor.

Isto último repercute negativamente, diminuindo o valor na taxa de rejeição de
modo comum CMRR (Common Mode Rejection Ratio). O CMRR é a razão dos ganhos
do modo diferencial e do modo comum do amplificador de instrumentação; ou seja, no
primeiro caso o ganho para quando os sinais de entradas são diferentes, e no segundo
quando elas são iguais. Portanto, para garantir um bom CMRR, foi usado em cada
entrada do amplificador diferencial um Buffer configuração não–inversora filtrada
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usando um amplificador operacional LT1028 de ultra baixo ruído. A ordem do ruído da
voltagem de saída deste buffer é de 35nV pp para a faixa de freqüências entre 0.1 e 10
Hz além de apresentar uma ampla faixa de ganho da voltagem que vai até 7000 000
vezes. Indicando ser um bom candidato para nosso trabalho, por se tratar de medidas de
sinais de amplitudes muito baixas.

Por outro lado, esta configuração é ideal para sensores de alta impedância de
entrada, como é nosso caso, e pelo tanto poderiam ser afetados pela corrente de deriva
do sistema de aquisição dos sinais. Ao mesmo tempo, ao colocar a etapa Buffer,
resolvemos o problema com o CMRR, pois eles apresentam quase impedância de
entrada infinita, o que faz com que não deixem passar corrente, e como conseqüência
não se tem perda da voltagem dos sinais. Como já foi citado, umas das conseqüências
da diferença nas resistências na ponte é que a voltagem de saída diferencial em cada
nodo do meio braço da ponte não é igual, pelo que sempre vai aparecer uma voltagem
de saída indesejada, chamado de offset da ponte.

Este voltagem offset da ponte não muda de valor nem de polaridade ao mudar o
campo magnético. Para reduzir o offset da ponte foi utilizado o método de anular offset
via amplificador. Este método não altera diretamente a performance da ponte do sensor,
senão que cria uma voltagem de polaridade oposta. Produzindo uma diminuição da
voltagem offset da ponte. Construiu-se um bloco de OFFSET o qual usa para cada
sensor um potenciômetro de 10 kΩ em serie com um resistor 100 Ω. As duas pontas
deste último são então ligadas ao Vcc + e Vcc − , respectivamente. Neste bloco se produz
uma voltagem offset a ser deliberado sobre o pino-1 ou pino- 8 do amp operacional
LM725 da etapa diferencial.
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Figura 7.5 Circuito de um amplificador de instrumentação clássico discreto.

A amplificação é uma das principais partes no amp inst, na Figura 7.5 aparece
um exemplo de um circuito deste tipo, pois é de onde se impõe o ganho ao sinal para
atingir valores dos sinais que facilitem sua medição. O amp LM725 também é de ultra
baixo ruído, 15nV pp a 10 Hz, e ganho da voltagem até 3000 000. Para um melhor

funcionamento do amplificador de instrumentação, no sentido de minimizar o erro de
offset devido à corrente nas entradas, devem de se cumprir que os resistores
R1 = R3 = R1 ; R2 = R4 = R2 , alem de satisfazer de que R1 // R2 e R3 // R4 por outra parte,
R5 e R6 usualmente são iguais

( R5 = R6 = R ) ,

nessas condições o ganho da

configuração vem expressado como:
⎛ 2 R ⎞⎛ R2 ⎞
⎟⎟⎜⎜ ⎟⎟
A = ⎜⎜1 +
⎝ RG ⎠⎝ R1 ⎠

(7.1)

⎛ 2R ⎞
⎟⎟ representa o
Sendo RG O resistor que controla o ganho. Na eq. (7.1), o termo ⎜⎜1 +
R
G ⎠
⎝
⎛R ⎞
ganho no módulo buffer e ⎜⎜ 2 ⎟⎟ o ganho no módulo diferencial circuito da figura 7.5.
⎝ R1 ⎠

Dentro da Fig. 7.4 pode-se apreciar o diagrama de um amp de inst clássico
discreto, mais com uma modificação importante, na seção de entrada.
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Para minimizar o ruído 60 Hz e níveis dc provenientes da fonte, sobre o amp
inst, foi montado uma etapa de pré-filtragem passa baixa dos sinais encima dos Buffers
com freqüência de corte igual a f cutoff = 10 Hz , utilizando resistores de 750Ω e
capacitores de tântalo de baixo ruído. Estágio de filtro não afeta o ganho de entrada dos
Buffers. Neste caso todo tipo de sinal com freqüência maior que este valor de corte, é
atenuado analogicamente.

Com o intuito de aumentar o valor do CMRR, junto com a pré-filtragem,
realizou-se um acoplamento DC dos Buffers pela suas entradas não-inversoras.
Resultando numa modificação apreciável da parte do circuito correspondente à
amplificação (ver Fig. 7.4). Ramos et al. (1999) demonstrou num estudo de desenho de
circuitos para medir biopotenciais usando acoplamento AC, que o CMRR com os
Buffers acoplados via entrada não-inversora por meio de uma rede de resistores com
elevada impedância, obtêm-se uma diferença significativa do valor do CMRR (ver Fig.
7.6). A especificação do CMRR é uma medida de quanto os sinais de modo comum são
rejeitadas por um amplificador.
⎛ AVMC
CMRR = 2 log⎜⎜
⎝ VS

⎞
⎟⎟
⎠

(7.2)

Sendo A: o ganho e VMC a voltagem em modo comum e VS a voltagem de saída.
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Figura 7.6 Relação do CMRR quando o amplificador de instrumentação tem os buffers
acoplados (x) e não acoplados (+) na entrada não-inversora.

O acoplamento dos buffers foi feito usando uma rede de resistores de alto valor
entre o qual se encontra um resistor que lhe vamos chamar de Rc , que está ligado a
terra. Foi usado um valor alto para este resistor (Rc = 20 M Ω ) para prevenir a formação
de qualquer voltagem de modo comum na entrada dos Buffers, que possa criar ou
produzir um sinal de modo diferencial na suas saídas. Umas das causas mais fortes que
poderia produzir este tipo de voltagem diferencial na saída dos Buffers é o fato das
impedâncias de entrada dos sensores e do dispositivo de aquisição de sinais
encontrarem-se desbalanceadas.

Apesar de introduzir o acoplamento DC, o estagio inicial do circuito de
condicionamento dos sinais apresenta um comportamento, em modo comum, similar ao
comportamento do estagio inicial, ou seção de entrada do amplificador de
instrumentação [Pallas 1999]. Para um valor muito grande de Rc o circuito produz um
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valor elevado do CMRR . Pode se notar que se Rc = 0 este ponto do circuito fica
aterrado, como é usual nos acoplamentos de Buffers, e nesse caso o CMRR dependeria
das tolerâncias dos resistores e capacitores, o que resultaria num CMRR muito baixo.

7.3 Construção do circuito de geração dos pulsos set/reset.

Uma das características dos SMG é que eles são biestáveis, ou seja, funcionam
sem depender do sentido do vetor da magnetização, no sentido ou não do eixo fácil do
sensor. O ponto de equilíbrio (ponto de zero) na saída deste sensor depende do ângulo
entre o “eixo fácil” e acorrente que circula por ele. Este alinhamento pode ser
perturbado após ser submetido a campos magnéticos intensos.

Para recuperar este

ponto de equilíbrio, aplica-se um pulso de corrente nas entradas set/reset do sensor.
Este pulso tem como objetivo re-alinhar os domínios magnéticos no material
magnetoresistivo. O uso deste pulso também contribui para um melhor desempenho da
sensibilidade dos sensores.
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Figura 7.7 Circuito detalhado com a função de gerar os pulsos de set e reset.

Nosso trabalho foi desenhado e construído com circuito gerador de pulsos set e
reset como se observa na Fig. 7.7. Uma das partes fundamentais deste circuito é a
forma o multivibrador mono estável /astável de baixa potência tipo CMOS CD4047BC,
da Fairchild semiconductor Corporation o qual foi ajustado a trabalhar em modo mono
astável, e suas saídas positivas representada pela letra Q (positivo), e Q (negativo),
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representam o sinal do gate para produzir os sinais set e reset, respectivamente. Um
destes sinais são entradas nos pinos 2 e 4 do micro - circuito mosfet de potencia de
canais P e N dual, e chaveamento rápido, tipo IRF7105 da International Rectifier que é
um dispositivo de potência, com o objetivo de chavear estes dois sinais.

(a)

(a)

Figura 7.8 Forma da onda dos pulsos set e reset simulado usando Matlab (a), em (b)
foto do pulso adquirido experimentalmente.

Na Fig.7.8 observamos a forma dos pulsos set e reset gerados pelo circuito
mostrado na Fig. 7.7. Em Fig.7.8a ilustram-se a simulação em Matlab da forma da onda
e os parâmetros que caracterizam os pulsos set/reset. Na outra parte, ou seja, na Fig.7.8b
apresentamos uma foto dos pulsos set medido por um osciloscópio digital tipo Hewlett
Packard de 150MHz, modelo 50602B.

7.4 Montagem do sistema automático de aquisição dos sinais.

Apresentamos a seguir a montagem do sistema de aquisição e controle das
medições. Aqui, concentram-se as etapas de automatização do processo de varredura ou
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“scan”, assim como das medições simultâneas do sistema multicanal de sensores
magneto-rresistivos anisotrópicos. O diagrama lógico apresentado na Fig. 7.2 foi
realizado na prática. Uma vez montado os sensores, e construído o painel de
condicionamento dos sinais (ver Fig. 7.8), acoplamos esses dispositivos analógicos
externos a um computador pessoal (PC) Athlon xp 2000, 1.6 GHz e uma RAM de
1GByte. O controle via PC é feito utilizando uma placa de aquisição multifuncional de
alto desempenho, tipo PCI 6034 E da National Instrument, a qual é controlada com o
software Labview®. A mesma possui 16 canais simples ou 8 diferenciais de entradas
analógicas com resolução de 16bit . A freqüência de amostragem máxima deste
hardware é de 200k S .
s

Figura 7.9 Esquema geral do sistema de varredura e das medições simultâneas do
sistema multicanal de sensores magnetoresistivos.

Foi montado um sistema de varredura como ilustra a Fig. 7.9. Em cima de uma
mesa principal foi colocado o suporte do motor de passo, assim como o da tabua porta
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amostra (montagem realizada por Moreira). O computador controla o movimento da
tabua (porta amostra) em ambas as direções da varredura. Esta tábua foi comprida para
deixar os sensores longe do sistema de rasteio.

Na Figura 7.10 mostramos fotos

relacionadas cm a instrumentação utilizada nesta Tese.

(a)

(b)

(c)

(a)

Figura 7.10 Em (a) a foto mostrando as bobinas de magnetização configuradas em par
de helmholtz, em (b) a foto do equipamento construído para o condicionamento dos
sinais. Nesta foto vê-se este equipamento funcionando e os pulsos set/reset visualizado
no osciloscópio. Para obter estes pulsos foi criado um phantom simulador dos sensores
(um resistor com o mesmo valor da resistência que a ponte dos sensores).

Nas

ilustrações mostradas em (c) e (d) observam-se, a montagem do sistema para a
calibração dos sensores magnetoresistivos e o sistema de imagens magnéticas em
andamento no registro de uma imagem magnética de um fantom, respectivamente.

Capitulo # 7 Resultados Experimentais I

160

Usando o software Labview foi feito o controle direto do motor de passo via
porta paralela, e assim o da tabua. O mesmo programa usou-se para realizar as medições
simultâneas e controladas automaticamente do sistema multicanal de smgra por meio da
rotina MultichannelImages2005 vi. A taxa de controle do motor em termos de pulsos
elétricos per milímetros percorridos foi de aproximadamente meio pulso por milímetro

(

mais exatamente 0.68 Pulso

1mm

).

Uma vez magnetizada a amostra foi posicionada sob a tabua porta amostra e
embaixo dos sensores como aparece na Fig. 7.9. Em seguida fazia-se a varredura da
amostra mantendo os sensores fixos.

Figura 7.11 Painel frontal da rotina que controla o movimento do motor de passo e as
medições do sistema multicanal.

A Fig. 7.11 ilustra o painel frontal da rotina utilizada nos experimentos. De forma clara
observam-se as diferentes partes funcionais que conformam à rotina de controle.

Capitulo # 7 Resultados Experimentais I

161

Figura 7.12. Fluxograma da rotina que controla de forma automática o movimento do
motor de passo e as medições do sistema de imagens magnéticas.

Na Fig. 7.12 mostramos o diagrama em bloco do funcionamento do sistema de
varredura automático controlado via PC. Nesse esquema vemos três fases bem claras:
iniciar, executar e finalizar. No inicio o primeiro que se faz, é ligar o motor de passo,
movendo o botão à direita. Também se necessita escolher os parâmetros iniciais de
configuração do programa, como são: as escolhas do endereço de memória onde se vão
guardar os dados medidos, a freqüência de aquisição, o número de amostras que se usa
no calculo das medias dos sinais (primeira etapa de filtragem digital), o tempo de
retardo e de realização das medições, e finalmente a escolha do tamanho máximo da
varredura em milímetros.
Uma vez feita estas escolhas, passamos a parte principal do programa que é:
executar. Na posição zero, o sistema realiza as medições simultâneas do sistema

multisensor e guarda os dados medidos experimentalmente no endereço de memória
escolhido na fase inicial. Ao mesmo tempo visualizam-se, um sinal ou vários no gráfico
de visualização. Ao termino das medições, realiza-se uma pergunta chave: a distancia
percorrida atual é igual a distancia máxima de varredura? Se a resposta fosse negativa
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(não), então o motor se move um milímetro e repete-se novamente a etapa de executar.
Pelo contrario quando a resposta é logicamente afirmativa, o sistema ativa a última
etapa: o fim. Neste a distancia máxima de varredura é atingida, então o sistema para de
fazer as medições, e retorna a tabua porta amostra à posição inicial (posição zero), logo
o motor se para, e o programa termina.

7.5 Calibração do sistema multicanal

Sempre que se constrói um sistema de medição com qualquer tipo de transdutor,
não pode faltar à comparação dos resultados das medições experimentais relativo a um
transdutor equivalente ou padrão já calibrado. Esse tipo de processo é chamado de
calibração. O sistema multicanal de smgra foi comparado a um magnetômetro pouco
mais sensível do tipo fluxo saturado (fluxgate) tri axial modelo 539 da Applied Physics
System. A resolução ou exatidão do fluxgate é de +/- 3nT.

Figura 7.13 Esquema experimental da calibração sistema multicanal de sensores
magnetorresistivos.
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Foi montado o esquema experimental para realizar a calibração tal e como é
indicado na Fig. 7.13, uma foto de tal sistema é mostrada na Figura 7.10. Basicamente a
calibração é composta por uma bobina par de Helmholtz quadrada como geradora de um
campo magnético uniforme na região que ocupam os sensores. A bobina forma parte de
um circuito RL em serie, alimentado por uma corrente alternada, através de um gerador
de funções marca Agilent tipo 33120 de 15MHz. Foi escolhida uma onda com
freqüência fixa de 1Hz com um campo magnético variando entre 20nT até 140nT . Os
smgra e o fluxgate são posicionados no centro das bobinas. Os primeiros foram
conectados diretamente no painel de condicionamento dos sinais e deste ao computador
via placa e aquisição como foi explicado na subepígrafe anterior. O fluxgate foi
controlado via porta serial e usando uma rotina em Labview.
Assumindo que magnetômetro fluxgate utilizado esteja fazendo as medições
corretas, podemos colocar os sensores magneto-resistivos em condições de fazer
medições equivalentes ao sensor comercial. Para fazer isto somente basta multiplicar o
valor do fator de calibração do sensor correspondente pelo valor do campo magnético
medico experimentalmente, em unidades de campo magnético.
Nas condições experimentais citadas anteriormente, foram realizadas medições
de formas simultâneas para dois sensores.

Figura 7.14 Forma do sinal campo magnético senoidal medido pelo magnetômetro
fluxgate comercial, para uma amplitude de aproximadamente 140nT de pico.
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No gráfico da Fig. 7.14 ilustra-se a forma do sinal magnético medido pelo
fluxgate comercial citado anteriormente, para uma voltagem de 10 V, aplicada nas
bobinas do par de Helmholtz quadradas.

Em termos de unidades o sinal detectado é dado em volts, tendo em conta a
sensibilidade

(

do

fluxgate

o

campo

magnético

medido

vem

dado

)

por B medido = 1Gauss V medido (V ) , e se queremos expressar-lhe no sistema internacional
V
de unidades obtermos:

( V )V

B medido = 10 −4 T

medido

(V )

(7.4)

Finalmente como estamos frente a sinais variáveis no tempo, todas as medições
foram feitos respeito ao valor de pico dos sinais, verem Fig. 7.14.

Figura 7.15 Forma dos sinais medidos pelo sistema multicanal de smgra.

Do mesmo modo ao analisar os sinais provenientes dos smgra foi trabalhado o
valor pico, ver Fig. 7.15.
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O valor do campo magnético medido pelos smgra vem dado pela sensibilidade
dependendo da voltagem de alimentação e do ganho total do sistema. Segundo os
fabricantes e tendo em conta o anterior, o campo magnético medido vem dado por,

[

]( V )V

sensores
B medido
= 1×10 −6 T

sensores
medido

(V )

(a)

(7.6)

(b)

Figura 7.16 Relação do campo magnético medido pelo fluxgate e pelo sistema multi-sensor
versus a voltagem aplicada no sistema magnético de calibração.

Nas Fig. 7.16a-b aparecem os sinais do fluxgate, e de todos smgra versus a
voltagem aplicada, respectivamente. Como podemos ver nestas figuras a medida que
aumenta a voltagem aplicada o valor do campo magnético também aumenta, sendo um
comportamento totalmente esperado teoricamente. Os pontos experimentais na Fig.
7.16a têm uma dispersão menor que os pontos experimentais da Fig. 7.16b dos smgra.
A diferença tem a ver com o nível de sensibilidade e relação sinal ruído do fluxgate que
é melhor que dos smgra e a eletrônica de retro alimentação feita no fluxgate comercial,
que assegura uma maior blindagem ao ruído magnético ambiental.

Os dados

experimentais obedecem a um ajuste linear, uma correição da inclinação e do intercepto.
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Figura 7.17 Painel frontal ilustrando as medições do sistema multicanal fazendo a
calibração.
A Fig. 7.17 ilustra o painel frontal da rotina (AdquisiciónAMR.vi) usada para
adquirir os sinais na calibração do smgra.
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(a)
(b)

(c)

(e)

(d)

(f)

Figura 7.18 Curvas de calibração do sistema multicanal, as gráficas em (a-f)
correspondem aos sensores (1-6), respectivamente.
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Figura 7.19 Curvas de calibração do sistema multicanal, as gráficas em (a-f)
correspondem aos sensores (7-12), respectivamente.

Os resultados da calibração do sistema multicanal são apresentados nas Figuras
Fig. 7.18 e Fig. 7.19. Nelas apresentaremos os resultados experimentais da calibração
para cada um dos doces sensores. Na Fig. 7.18 observamos as curvas de calibração para
os primeiros seis sensores. Dessa análise obtivemos os seguintes fatores de calibração
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Fs1 = 2 × 10 −6 T

( V ), F

= 2 × 10 −6 T

s2

( V ), F

Fs 5 = 1.9 × 10 −6 T
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s6

s3

( V ), F

= 4.7 × 10 −6 T

s4

( V ),

= 1.9 × 10 −6 T

( V ), para os sensores (1-6), respectivamente.

= 2.2 × 10 −6 T

Os resultados obtidos experimentalmente na calibração mostram o fator de

( V ) a qual é muito

calibração destes primeiros seis sensores está na ordem de 10 −6 T

próxima do valor reportado pelos fabricantes, ver eq. 7.6. As pequenas diferenças de
devem ao rido presente nas medições.
Na Fig. 7.19 observamos as curvas de calibração para os últimos seis sensores.
Dessa análise obtivemos os seguintes fatores de calibração:

( V ), F

Fs 7 = 1.7 × 10 −6 T

s8

( V ), F

Fs11 = 3.5 × 10 −6 T

( V ), F

= 2.3 × 10 −6 T

s12

s9

( V ), F

= 1.9 × 10 −6 T

s10

( V ),

= 5.8 × 10 −6 T

( V ), para os sensores (7-12), respectivamente.

= 1.7 × 10 −6 T

Ao igual que os resultados da Fig. 7.19 os resultados obtidos experimentalmente
na calibração mostram o fator de calibração destes últimos seis sensores está na ordem

( V ) a qual é muito próxima do valor reportado pelos fabricantes, ver eq. 7.6.

de 10 −6 T

As pequenas diferenças de devem ao rido presente nas medições.
A continuação na Fig. 2.24 mostra-se a calibração do sistema multicanal, com
inclinação e intercepto corrigidos, assim como com um ajuste linear.
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(b)

Figura 7.20 Curvas de calibração do sistema multicanal com ajuste linear e inclinação
corrigida em (a), com ajuste linear, inclinação e intercepta corrigidos.

Como vimos na Fig. 7.16b os sinais medidos pelos smgra apresentam
diferentes coeficientes angulares e interceptos devidos entre outros fatores ao ruído
presente no sistema experimental. A idéia de corrigir as inclinações e interceptos,
mostrados na Fig. 7.20b visa corrigir os erros que se produzem nas medições
experimentais na hora de obtermos as imagens magnéticas degradadas. Estes erros são
causados por diferentes fatores tais como, ruídos magnéticos ambientais; diferenças
dentre os sensores devido a efeitos de construção; diferenças nas performances dos
diferentes componentes eletrônicos (amplificadores operacionais), entre outros. A
contribuição destes resultados na obtenção das imagens radica no fato de que se os
coeficientes de correição funcionam para um dado campo magnético de calibração,
funcionariam também na hora de medir qualquer outro valor do campo magnético
produzido para um dado fantom magnético.
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CAPITULO 8. RESULTADOS EXPERIMENTAIS II

8.1 Introdução

N

O CAPÍTULO Anterior apresentamos os resultados referentes à
montagem da instrumentação do sistema experimental para obter o
sistema de imagens magnéticas bidimensionais. Neste mostramos os

resultados experimentais de vários estudos relacionados com a obtenção de imagens
magnéticas e de suas fontes.

8.2 Construção dos Fantomas
Na parte experimental a primeira tarefa a ser realizada foi à construção de
diferentes fantomas magnéticos representando oito diferentes formatos geométricos,
1. PhMão: fantoma com formato de dedos de mão, Figura 8.1(a).
2. PhNum: fantoma com os números dois, três e cinco, Figura 8.1 (b).
3. PhLine: fantoma com linhas espaçadas uniformemente, Figura 8.1(c).
4. PhQuadSmall:

fantoma

com

linhas

quadriculares

espaçadas

não

uniformemente representado na Figura 8.1(d).
5. PhQuadBig: fantoma com linhas quadriculares espaçadas não uniformemente
representado na Figura 8.1(e).
6. PhTres: fantoma com formato do número três, Figura 8.1(f).
7. PhCinco: fantoma com formato do número cinco, Figura 8.1(g).
8. PhCircle: fantoma com formato em forma de circulo, Figura 8.1(j).
Todos os fantomas foram feitos de magnetita (Fe3O4), misturada em gel
de vaselina.
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Figura 8.1 Diferentes tipos de fantoma construídos nesta tese. Em (a) podemos ver o
fantoma PhMão, em (b) o Fantoma PhNum, em (c) mostramos o Fantoma PhLines, o
Fantoma PhQuadSmall pode ser visto em (d), o fantoma PhQuadBig pode se ver em
(e), o Fantoma PhTres apresenta-se em (f), o fantoma PhCinco visualiza-se em (g) e
por ultimo o fantoma PhCircle é mostrado em (j).

Na Figura 8.1 mostramos todos os diferentes tipos de fantomas que foram
utilizados nesta tese. Na parte experimental vamos mostrar diversos estudos usando o
sistema de fazer imagens magnéticas formado pela plataforma experimental mostrada
na Fig. 7.9 do capitulo 7. Dentre desses analises temos a caracterização do mínimo
campo a ser detectados pelos smgra, a determinação da distancia ótima entre os
sensores, , assim como o estudo da resolução espacial do smgra, e a demonstração da
repetividade nas medições das imagens, e por último a obtenção de imagens magnéticas
degradadas para todos os oitos fantomas reais, e a obtenção de imagens das fontes
magnéticas de quatro tipos de fantomas (PhCircle, PhTres, PhCinco, PhLines). Neste
último estudo as imagens das fontes magnéticas apresentassem como resultado da
solução do problema magnético inverso, usando métodos numéricos da Álgebra
avançada, os quais são separados em dois grandes grupos, os métodos direitos e os
métodos iterativos. O estudo da perda da resolução espacial das imagens magnéticas
degradadas do fantoma PhCircle respeito a distancia sensor fonte também é
apresentado.
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8.3 Determinação da Resolução do SMGRA.
A resolução dos sensores é o mínimo campo que os transdutores alcançam
medir. Para a determinação experimental da resolução dos sensores, foi utilizada a
montagem experimental utilizada na calibração dos sensores (ver Figura 7.25). Um par
de bobinas de Helmholtz quadradas foi alimentado com sinais variáveis com freqüência
de 100 Hz e 1Hz, no intervalo de voltagens desde 10 volts até 100mV. Para realizar o
experimento foram adquiridos sinais pelos smgra e pelo sensor Fluxgate, seguindo o
mesmo procedimento utilizado na calibração.

Figura 8.2 Resposta do Filtro passa-baixa de ordem 40 e freqüência de corte de 200 Hz
em (a) e de 34 Hz em (b).

Os sinais foram processados ofline utilizando a ferramenta de processamento de
sinais digitais da Plataforma Matlab representada pelo comando sptool. Os sinais de 100
Hz (1Hz) foram filtrados utilizando um filtro passa – baixa de resposta impulsiva finita
(FIR) usando o método de desenho de mínimos quadrados (Least Square). A ordem dos
dois filtros foi de 40 e as freqüências de corte escolhidas foram de 200 Hz e de 34.3 Hz.
As respostas dos filtros podem ser vistas na Figura 8.2 (a) - (b).
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Figura 8.3 Análises espectrais do sistema multicanal de sensores magnetorresistivos em
função de diferentes voltagens de excitação do sistema magnético de Helmholtz
quadrada dentro da faixa de 10 v até 100mv.

Os sinais de freqüência de 100 Hz foram variados de 10 V até 100mV e na
Figura 8.3 (a) – (j) são apresentados os resultados da análises das densidades espectrais
dos sinais medidos pelos smgra e filtrados com o filtro de freqüência de corte igual de
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200 Hz. Nos picos do espectro à freqüência de 100 Hz dominante, observa-se bem claro
a presença dos sinais medidos por todos os sensores. A presença do sinal vai
desaparecendo à medida que o sinal de alimentação do sistema gerador de campo
magnético vai diminuindo. Este desaparece quase totalmente quando o sistema é
alimentado com 100 mV como é ilustrado na Figura 8.3 (j).

Para saber quanto representa esse valor em termos de campo magnético realizouse um análise dos sinais 1Hz medidos nas mesmas condições, para os dois tipos de
sensores, representando sinais mais próximos aos contínuas como são os utilizados
nesta tese. O filtro de 34 Hz da Figura 8.2(b) é aplicado nestes sinais quando a
voltagem de alimentação é de 500mV, os resultados são apresentados na Figura 8.4,
onde também se observam as densidades espectrais para ambos dois tipos sensores,
visualizando claramente por meio dos picos na freqüência dominante de 1Hz. Os dois
gráficos mostram a presença de um sinal magnético de 11.7 nT, valor aproximadamente
igual ao valor teórico de 15nT. Este último sinal é apresentado na Figura 8.5(a). Os
resultados mostram que os dois tipos de sensores estão medindo um campo magnético
comparável com o valor teórico esperado com erro relativo menor que o 20% para uma
voltagem de alimentação de 500mV.

Com base na análise anterior se considerarmos que na Fig. 8.3 (j) última, existe a
presença de um sinal magnético por meio do pico na freqüência dominante então o
valor do campo magnético esperado é da ordem de 3nT, o qual é o campo magnético
teórico para 100mV. Este resultado aparece na Figura 8.5(b). Concluímos então que o
sistema multicanal de sensores magnetorresistivos pode medir campos tão pequenos
quanto 3nT.
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Figura 8.4 Sinais do campo magnético e sua densidade espectral de potencias para
500mV medido pelo Fluxgate (a) e (b), e medidos pelo sistema multicanal de sensores
magnetorresistivos em (c) e (d), respectivamente.

Na Fig. 8.4 apresentam-se os sinais do campo magnético e sua densidade
espectral de potencias para 500mV medido pelo Fluxgate (a) e (b), e medidos pelo
sistema multicanal de sensores magnetorresistivos em (c) e (d), respectivamente.

Figura 8.5. Campo magnético teórico calculado usando Matlab em (a) para 0.5V e em
(b) para 0.1 v. Os valores pico do campo magnético em ambas duas situações são de
15nT e 3nT respectivamente.
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Na Fig. 8.5 são mostrados os valores do campo magnético teórico calculado
usando Matlab em (a) para 0.5V e em (b) para 0.1 V. Os valores pico do campo
magnético em ambas duas situações são de 15nT e 3nT respectivamente.

8.4 Determinação da Distancia Ótima entre os Sensores

Um dos pontos mais interessantes desta tese, sem dúvida, está em escolher a
separação ideal entre os sensores. As análises foram baseadas na teoria sobre o
processamento de sinais medidos por arranjos de sensores descritas no Handbook1 The
Electrical Engineering 2000.

Figura 8.6 Formação de uma imagem digital: amostragem e quantização.

Antes de tudo vamos revisitar a definição de imagem. Na Fig. 8.6 mostramos um
esquema simples e claro da formação de uma imagem digital. A obtenção de uma
imagem digital passa por três partes fundamentais as quais são: o objeto do qual
queremos fazer a imagem, a etapa de medição que inclui o processo de amostragem e
por último a quantificação ou formação da imagem, onde se faz uma codificação entre
os valores medidos e um dado mapa de cores. Ao mesmo tempo cabe uma nova
interpretação do processo de medição, este fenômeno pode ser pensado como um filtro
digital o qual consta também de três etapas, como pode ser visualizado na Figura 8.7.
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Desta forma os sensores podem ser modelados como um filtro digital, ou seja,
um sistema linear invariante no espaço que computa uma seqüência de saída discreta
desde uma seqüência ou sinal de entrada também discreta.

Figura 8.7 Modelagem do sistema de imagem é um filtro digital.

A relação entre saída/entrada é definida pela soma da convolução, ou seja,

y (n ) =

∞

∑ h(n − m)x(m)

(8.1)

m = −∞

Onde x(m) é a seqüência ou sinal de entrada, y (n) é o sinal de saída, e h(m) é a

resposta impulsiva do filtro digital. O filtro digital é muitas vezes convenientemente
descrito em termos das características em freqüência que são dadas pela função de
transferência H (e jw ) . A resposta impulsiva e a função de transferência são um par de
Transformadas de Fourier:

( ) ∑ h(n )e

H e jw =

∞

−π ≤ w ≤ π

− jwn

n =−∞

(9.2)
h(n ) =

1
2π

π

∫π ∑ H (e )e
∞

jw

−

jwn

dw

−∞ ≤ n ≤∞

m =−∞

A função de transferência é importante para a reconstrução de imagem digitais,
as quais são o resultado do processo de medição.
Em geral a disposição dos sensores poderia ser distribuída em pontos distintos
no espaço de várias maneiras. As disposições em linha, planares, e as volumétricas
podem ser espaçados uniformemente ou não, isto inclui a possibilidade de colocar
sensores de forma aleatória de acordo com alguma função de distribuição de
probabilidade.
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O espaçamento uniforme ao longo de cada eixo coordenado permite explorar as
técnicas do processamento multidimensional de sinais, sendo factíveis o uso de técnicas
de filtragem, assim como a computação das TFD através das FFT, e as análises
espectrais de alta resolução dos sinais medidos. O outro tipo de espaçamento o não
uniforme às vezes pode ser útil para reduzir o número dos sensores, que de outra
maneira puderam ser confinados para satisfazer a um espaçamento máximo entre
sensores uniformemente colocados para evitar as interferências entre os lóbulos
principais devido ao subamostragem ou aliasing, como vai ser explicado mais tarde.

As ferramentas de processamento de sinais multidimensionais podem ser
aplicadas ao processamento de arranjos de sensores.

Estes arranjos de transdutores

podem ser vistos como filtros espaciais multidimensionais1. Por exemplo, a função
básica do arranjo de sensores magnéticos é a conversão do sinal campo magnético em
sinais elétricos.

Figura 8.8 Arranjo linear de sensores eqüidistantes.

Tendo em conta que o campo magnético é um vetor, de modo que é
caracterizado por uma direção e sentido, podemos pensar que a energia magnética
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armazenada em forma de campo, e vistas nas linhas do campo magnético pode ser
transmitida no espaço em varias direções dependendo da direção das fontes magnéticas.
Na Figura 8.8 podemos observar um arranjo de sensores configurados
linearmente e eqüidistantes, assim como um grupo de frentes de ondas representando
como as linhas ou feixes do campo chegam aos sensores. Este processo de chegada é
caracterizado por um ângulo Θ , que em nosso caso temos considerado como zero. Na
hora de analisar o processo de medição pelos sensores, temos que ter em mente que eles
atuam como filtros espaciais e quando medem os sinais o fazem de uma forma
dependente da direção, e descriminando a interferência em outras direções. O sinal
medido pelos sensores tem em conta o processo de discriminação dos feixes. Este
processo pode ser descrito como uma convolução entre o campo magnético e uma
função dos padrões dos feixes, ou step function como já foi visto anteriormente, e no
qual é tido em conta a media do campo magnético que contribui ao sinal medido. Esta
função também é conhecida como a resposta espectral ou função de padrões de feixes
dos sensores.
Na caso do sistema mostrado na Figura 8.8 onde temos sensores de longitude L ,
a função que representa a função de feixes do campo magnético matematicamente é
representado pela função.
⎛ KL
⎞
sin ⎜
sin (Θ )⎟
2
⎠
S ( k , Θ) = ⎝
KL
(8.3)
sin (Θ )
2
Sendo Θ o ângulo de incidência do fluxo do campo magnético nos sensores.

Por outro lado para analisar a distância ótima entre os sensores, vamos definir
que cada sensor é caracterizado por uma função chamada de peso. A distribuição
geométrica dos sensores e dos pesos wi associado com cada sensor são fatores cruciais
em dar a forma e as características do filtro que representam as funções espectrais dos
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sensores. No exemplo da Figura 8.8 onde temos uma disposição linear de N sensores
eqüidistantes, separados a uma distância D , a função de formação de feixes dos
sensores em função da separação entre eles vem dado pela expressão matemática,

W (k ) =

1 N −1
∑ wn e − jknD
N n =0

(8.4)

Onde k é freqüência espacial na direção onde estão espaçados os sensores. Esta
função torna-se um arranjo de padrões tendo um período de K cutoff =

π
D

, que pode ser

visto como a função de resposta em freqüência para um filtro de resposta impulsiva
finita (FIR) (FIR: siglas inglesas Finite Impulsive Response), caracterizado pela
seqüência da resposta do impulso unitário {wn }. No caso quando wn = 1 , dizemos que
os sensores têm uma função de peso unitária, e a eq. 8.4 se simplifica a:
⎛ kND ⎞
sin ⎜
⎟ ⎧ ( N −1)kD ⎫
1
2 ⎠ − j ⎨⎩ 2 ⎬⎭
⎝
e
W (k ) =
N
⎛ kD ⎞
sin ⎜
⎟
⎝ 2 ⎠

(8.5)

Neste caso os sensores estão eqüidistantes e colocados simetricamente em
ambos os lados da origem, incluindo a origem. Nessas condições e considerando que os
pesos dos sensores foram unitários, o arranjo padrão linear da disposição das funções
dos sensores multicanais numa dimensão se torna,
⎛ kND ⎞
sin ⎜
⎟
1
⎝ 2 ⎠
W (k ) =
N
⎛ kD ⎞
sin ⎜
⎟
⎝ 2 ⎠

(8.6)

Sendo N o número de sensores, que nesta tese foi de doze e D a separação entre
eles.
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A distância ótima entre os sensores é obtida fazendo uma análise da eq. 8.6. Na
Figura 8.8 é mostrado o resultado da aplicação desta última função de padrões devido a
distancia entre os sensores utilizados nesta tese.

Figura 8.9 Padrões da função de sensores versus distancia entre eles.

Na Figura 8.9 podemos ver os padrões para quando o critério 8.7 é satisfeito
para o sistema de arranjos de sensores magnéticos utilizados nesta tese. Nessa Figura
vemos que o primeiro sensor apresenta uma freqüência espacial de corte devido a sua
longitude de 628m −1 . Justamente nesse valor de freqüência espacial temos o lóbulo
principal correspondente a esse sensor. Como os sensores todos têm a mesma longitude
então os lóbulos principais estão repetidos em intervalos múltiplos inteiros dessa
freqüência espacial de corte, para o caso de D = 5mm não existem lóbulos afetando os
lóbulos mais próximos, neste caso cumpre-se o critério de escolha da distância entre os
sensores.
O critério de escolha da distância entre os sensores tem a ver com o processo de
subamostragem ou aliasing causado pelo posicionamento dos sensores, este efeito não
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desejado acontece se os lóbulos principais correspondentes a um sensor se sobrepõem
aos lóbulos principais correspondentes aos sensores mais próximos. Se acontecer isso
então um sensor interfere nas medidas experimentais dos sinais dos outros sensores no
espaço real. Matematicamente este critério é o seguinte

D≤

L
2

(8.7)

Ou seja, a distância entre os sensores tem que ser menor ou igual à metade do
tamanho dos sensores. Ao ser satisfeito este critério evita-se a aparição de ruídos que
produzem o chamado blurring ou sinais borrados que poderiam produzir imagens
borradas ou ruidosas causado por uma escolha errada da distância entre os sensores.

Figura 8.10 Padrões da função de sensores versus varias distância entre eles em (b) de
10 mm, (c) de 15 mm e em (d) de 20 mm.

Mais embaixo na Figura 8.10 mostramos outros vários casos, destes padrões
para quando a distancia entre os sensores não cumpre o critério 8.7, nos gráficos da
Figura 8.10 (b)-(c) e (d) temos que o número de lóbulos é duplicado, triplicado e
quadruplicado, para D=10 mm, D=15 mm, e D=20 mm, respectivamente. Nesses casos
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é visualizado claramente como os lóbulos principais interferem nos lóbulos principais
correspondentes aos sensores más próximos, estando à presença de aliasing e não é boa
escolha essas distâncias. Atendendo a essas análises em nossa tese foi escolhida a
distância D entre os sensores de 5 mm.

8.5 Resolução Espacial do Sistema de Imagens Magnéticas.

Para fazer este estudo e de forma geral sempre que se realizou um experimento,
o primeiro passo antes de tudo, foi corroborar que todos os sensores estivessem prontos
para medir campo magnético, e verificar a direção do vetor magnetização. Após ligar o
dispositivo, colocava-se uma bobina de Helmholtz quadrada, esta última com as mesmas
características que a bobina usada na calibração dos smgra e por meio da rotina
Adquisition.vi feita em Labview, iniciavam-se as medições e cada sinal dos sensores era
visualizado na tela do computador, ver Figura 8.11.

Figura 8.11 Janela da interface gráfica Adquisition.vi utilizada para avaliar o estado de
funcionamento dos sensores, antes de começar a realizar os experimentos.
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Na Fig. 8.11 podemos ver que todos os sensores apresentam sua magnetização
orientada na mesma direção, exceto o sensor 12 o qual tinha problemas de contato no
pino do set/reset. Uma vez tida essa comprovação o sistema multicanal ficava pronto
para começar a fazer aquisições.
As aquisições para fazer imagens foram sempre feitas para todos os
experimentos utilizando a lógica do sistema de varredura ou de imageamento
apresentado na Figura 7.9 do capítulo 7 e as medições controladas via computador por
meio da rotina MultichannelImages2005 vi, descrita na Fig. 7.10 do mesmo capitulo 7.
O método para medir experimentalmente a resolução espacial do smgra foi o
método utilizado no estudo da resolução espacial de sistemas de imagens em óptica os
quais são baseados no critério de Rayleigh. O procedimento usado utilizou fantomas
pontuais os quais eram dois pontos dos fantomas de um objeto real, como se mostra na
Fig. 8.12. Estes fantomas foram movidos um com respeito ao outro, e em seguida
obtinha-se a imagem para uma dada distância sensor fonte fixa. Os dois fantomas
pontuais foram feitas de 20mg, de material magnético (magnetita ( Fe3O4 ) ) distribuídos
homogeneamente em 20ml de vaselina, resultando numa concentração de 0.001 g/ml.
Estas fontes tinham forma de cilindros de raio igual a 2.5 mm, e altura 5 mm (ver Fig.
8.12) tendo um volume de 9.8 10-8m3. As imagens foram obtidas pelo sistema
multicanal dos smgra, para diferentes distâncias entre sensor e as fontes, que vão de 8
mm até os 630 mm.
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Figura 8.12 Fantomas de duas fontes pontuais feitas de material magnético ( Fe3O4 ) .

As

imagens

degradadas

dos

fantomas

pontuais

foram

obtidas

num

processamento offline usando uma rotina escrita em Matlab. Para se fazer um estudo da
resolução foram analisadas as imagens magnéticas degradadas para distâncias sensor
fonte variando desde 8 mm, até 630 mm.
Entre as Figuras 8.13 até a Figura 8.16 apresentamos as imagens magnéticas
degradadas para todas as distâncias sensor fonte.
Todas as Figuras mostram os mesmos tipos de gráficos. Na parte esquerda
superior mostramos as imagens magnéticas bidimensionais, na parte direita superior
temos uma vista em 3D da mesma imagem. A análise da resolução espacial foi feita da
seguinte forma. A distância sensor-fonte manteve-se fixa. Como foi dito, as imagens
foram adquiridas variando-se a distância entre as fontes. Foi escolhida a resolução
espacial, que é a mínima distância entre as fontes para quando foi observado que as
imagens se representavam resolvidas, o qual acontecia quando a diferença entre o valor
máximo dos picos e o vale, é da ordem de 0.8 ou menor respeitando o critério de
Rayleigh.
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Figura 8.13 Imagem das fontes pontuais bidimensionais e na direita sua correspondente
vista em 3D do campo magnético para várias distâncias sensor-fonte variando entre: 8
mm, 10 mm, 15 mm.
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Figura 8.14 Imagem das fontes pontuais bidimensionais e na direita sua correspondente
vista em 3D do campo magnético para várias distâncias sensor-fonte variando entre: 20
mm, 25 mm, 30 mm.
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Figura 8.15 Imagem das fontes pontuais bidimensionais e na direita sua correspondente
vista em 3D do campo magnético para várias distâncias sensor-fonte variando entre: 35
mm, 40 mm, 45 mm.
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Figura 8.16 Imagem das fontes pontuais bidimensionais e na direita sua correspondente
vista em 3D do campo magnético para várias distâncias sensor-fonte variando entre: 50
mm, 55 mm e 63 mm.
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Figura 8.17 Resolução espacial do sistema de imagens magnéticas para diferentes
distâncias sensor fontes. Fazendo uma análise das Figuras anteriores obtivemos os
respectivos valores da resolução espacial de forma experimental as quais são mostrados
na Fig. 8.17.

Figura 8.18 Dependência de resolução espacial com a distância sensor-fonte. Nas
regiões de trabalhos temos 10 mm e 25 mm de resolução.

Uma representação gráfica deste estudo pode ser mostrada na Figura 8.18. Vê-se
uma relação não linear da resolução espacial com a distância sensor-fonte para pequenas
distâncias entre esta última aproximadamente ate 25 mm. Após esta distância pode se
dizer que a relação é linear.
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8.6 Repetividade na Obtenção das Imagens.

Para realizar a análise da repetividade na obtenção das imagens foram feitas seis
seqüências diferentes de imagens magnéticas de um fantoma pontual. As imagens foram
adquiridas com uma freqüência de aquisição de 10 KHz, foram utilizadas 200 amostras
para obter a media em tempo real dos sinais medidos, o tempo de retardo entre uma
aquisição e a seguinte foi de 5 ms, resultando num tempo de varredura de menos de um
minuto, exatamente de 50 segundos.

Figura 8.19 Imagens magnéticas borradas em tons de cinza desde (a)-(b), feitas em
intervalos de tempo de 60 minutos.

Na Figura 8.19 observa-se os resultados das imagens magnéticas degradadas em
tons de cinza de um fantoma pontual de material magnético feitas em intervalos de
tempo de 60 minutos. Aprecia-se a excelente repetividade das imagens obtidas.
Justamente e de forma proposital foi escolhido o fantoma magnético tipo pontual com o
intuito de que se existisse algum fator que influa ou modifique as imagens obtidas pelo
sistema de varredura, este poderia ser visualizado de forma mais evidente na mudança
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da posição da imagem do ponto, do que com respeito a um fantoma extenso. Em todas
as imagens o ponto continua na mesmo posição que tinha no começo. Concluindo-se
que o sistema montado apresenta uma ótimo desempenho na repetividade da mesma
imagem no percurso do tempo, sem ser desligado a instrumentação. O mesmo pode ser
revisto na Figura 8.20, onde mostramos uma vista em 3D das mesmas imagens
estudadas no percurso do tempo.
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Figura 8.20 Imagens magnéticas degradadas obtidas em momentos de tempo diferentes
fazendo uma varredura sobre um fantoma pontual magnético.
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8.7 Imagens Magnéticas Degradadas

Com o objetivo de demonstrar que o Sistema de Imagens com Sensores
Magnetoresistivos (SISMRA), pode ser usado para a obtenção de imagens magnéticas
de baixa intensidade e, por conseguinte de suas fontes. Foram obtidas imagens
magnéticas degradadas de todos os oitos fantomas mostrados na Figura 8.1 para
distância sensor-fonte de 8 mm e no casso do fantoma PhCircle mostramos os
resultados para uma distância sensor-fonte de 20mm.

Figura 8.21 Janela da interface gráfica da poli-rotina mãe RotinaMadrefinal.m
(SmaGimFM). Controla a obtenção e processamento das imagens.

O grupo de scripts ou programas implementados nesta tese usando a linguagem
de programação Matlab se lê chamou de SmaGimFM. Esta não só controla a execução
dos diferentes métodos de solução do problema inverso, senão que computa a formação
das imagens borradas para cada fantoma. Ou seja, controla tanto a obtenção das

Capitulo # 8 Resultados Experimentais II

197

imagens magnéticas borradas quanto das imagens das fontes magnéticas para cada
fantoma.
As imagens magnéticas borradas de todos os oitos fantomas foram adquiridas
com uma freqüência de aquisição de 10 KHz, foi utilizado 200 amostras para obter a
média em tempo real dos sinais medidos, o tempo de retardo entre uma aquisição e a
seguinte foi de 5 ms, resultando num tempo de varrido de menos de um minuto,
exatamente de 50 segundos.

(a)

(b)

(e)
(c)
(d)
Figura 8.22 Sinais multicanais e imagens magnéticas degradada do fantoma PhMão
para uma distância sensor fonte de 8 mm.

Na Figura 8.22 mostramos as imagens magnéticas borradas correspondentes ao
fantoma PhMão na Figura 8.22a podemos ver todos os sinais multicanal com offset

Capitulo # 8 Resultados Experimentais II

198

removido. Em Figura 8.22b uma vista em 3D da imagem bidimensional. Nas Figuras
8.22c-e visualizam-se as imagens bidimensionais das linhas de isocampo magnético,
indexada em tons de cinza, respectivamente. O campo magnético pico medido foi de
6μT .

(a)

(c)

(b)

(d)

(f)

Figura 8.23 Sinais multicanais e imagens magnéticas degradadas do fantoma PhNum
para uma distância sensor fonte de 8 mm.

Para o fantoma PhNum o valor pico do campo magnético medido é da ordem

30μT . As imagens magnéticas degradadas das linhas de isocampo magnético, da
imagem indexada e em tons de cinza deste fantoma são mostradas nas Figuras 8.23c-e.
Os sinais medidos pelo sistema multicanal com offset corrigido e uma vista em 3D da
imagem magnética degradada podem ser visto nas Figuras 8.23a-b, respectivamente.
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(a)

(c)

(b)

(d)

(f)

Figura 8.24 Sinais multicanais e imagens magnéticas degradadas do fantoma PhLine
para uma distância sensor fonte de 8 mm.

As imagens bidimensionais da imagem magnética borrada do fantoma PhLines
com vista em 3D a apresentamos na Figuras 8.24b, e os sinais de todos os doce sensores
com offset corrigido em Figuras 8.24a. A amplitude do campo magnético medido foi de
11μT . As imagens de contornos magnéticos, indexadas e em tons de cinza podemos ver
nas Figuras 8.24c-e, respectivamente.
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Figura 8.25 Sinais multicanais e imagens magnéticas degradadas do fantoma
PhQuadSmall, para uma distância sensor fonte de 8 mm.

Na Figura 8.25 podemos apreciar os resultados correspondentes ao fantoma
PhQuadSmall. As imagens magnéticas borradas dos mapas magnéticos bidimensionais
em forma de contorno, indexadas e tons de cinza nas Figuras 8.25c-e, respectivamente.
Também podemos ver os sinais multicanal com offset corrigido na Figura 8.25a. A
amplitude do campo magnético medido foi de 7 μT . A imagem magnética borrada do
fantoma PhQuadSmall com vista em 3D é apresentada na Figura 8.25b.
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Figura 8.26 Sinais multicanais e imagens magnéticas degradada do fantoma PhQuadBig
para uma distância sensor fonte de 8 mm.

Na Figura 8.26 vemos os mapas magnéticos borrados referidos ao fantoma
PhQuadBig em forma de contorno, indexadas e tons de cinza nas Figuras 8.26c-e,
respectivamente. Também podemos ver os sinais multicanal com offset corrigido na
Figura 8.26a. O campo magnético máximo medido foi de 9μT . Uma vista
tridimensional da imagem é visualizada na Figura 8.26b.
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Figura 8.27 Sinais multicanais e imagens magnéticas degradada do fantoma PhCinco
para uma distância sensor fonte de 8 mm.

Semelhante aos casos anteriores, na Figura 8.27 podemos apreciar os resultados
correspondentes ao fantoma PhCinco. As imagens magnéticas borradas das linhas de
isocampo, indexadas e tons de cinza nas Figuras 8.27c-e, respectivamente. Os sinais de
todos os sensores com offset corrigidos podem ser vistos na Figura 8.27a. O valor de
pico do campo magnético medido foi de 15μT .
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Figura 8.28 Sinais multicanais e imagens magnéticas degradadas do fantoma PhTres
para uma distância sensor fonte de 8 mm.

O campo magnético máximo medido na imagem correspondente ao PhTres é
de 16 μT . Na Figura 8.28 podemos apreciar os resultados das imagens magnéticas
degradadas e correspondentes ao fantoma PhTres. As imagens magnéticas borradas em
forma de contorno, indexadas e tons de cinza podemos observar-lhas nas Figuras 8.28ce, respectivamente. Também podemos ver os sinais multicanal com offset corrigido na
Figura 8.28a. A imagem magnética borrada do fantoma PhTres com vista em 3D é
apresentada na Figura 8.28b.
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Figura 8.29 Sinais multicanais e imagens magnéticas degradadas do fantoma PhCircle
para uma distância sensor fonte de 20 mm.

Por último nesta parágrafo apresentamos na Figura 8.29 as imagens magnéticas
degradadas do fantoma PhCircle. Imagens magnéticas borradas e, 2D em forma de
contorno, indexadas e tons de cinza podemos ver-lhas nas Figuras 8.29c-e,
respectivamente. Também podemos ver os sinais multicanal com offset removido na
Figura 8.29a. A amplitude do campo magnético medido foi de 1.6 μT . A imagem com
vista em 3D é apresentada na Figura 8.29b.
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8.8 Resolução das Imagens Magnéticas com a distância Sensor-Fonte.

Com o intuito de estudar a influência da variação da distância entre os
planos das fantomas e dos sensores na resolução espacial das imagens magnéticas
degradadas foram adquiridas imagens magnéticas para várias distâncias sensor-fonte
para o fantoma PhCircle segundo o modelo representado na Figura 8.30.

Figura 8.30 Modelo geométrico onde foram feitas as imagens para estudar a
degradação das imagens em função das distâncias sensor-fonte.

Segundo o modelo da Figura anterior podemos ver bem claro que as
imagens foram adquiridas em três regiões bem definidas, chamadas de região de alta,
media e baixa resolução ou região-I, região-II e região-II, respectivamente.
Os resultados das imagens magnéticas degradadas do fantoma PhCircle são,
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Figura 8.31 Imagens magnéticas degradadas do fantoma PhCircle ao aumentar a
distância sensor-fonte.

De forma clara podemos ver que a resolução da imagem é afetada à medida que
a distância sensor-fonte aumenta. Na região I, obtêm-se uma imagem magnética
degradada de alta resolução, igual àquela obtida na região II e finalmente a imagem da
região III é de pouca resolução.
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Figura 8.32 Sinais com offset corrigido e imagem magnética degradada com vista em
3D obtidas no estudo da degradação das imagens do fantoma PhCircle ao aumentar a
distância sensor-fonte desde 8mm, 20 mm e 55 mm.

Os resultados das análises da perda de resolução está em concordância com os
resultados experimentais obtidos na secção 8.5. De acordo com esses resultados para
uma distância sensor-fonte de 8 mm obtivemos uma resolução espacial de 10 mm.
Indicando que somente objetos fontes com uma separação entre elas maior ou igual a 10
mm, poderão ser obtidos a essa distância dos sensores. Por esse motivo foi que
obtivemos uma imagem magnética degradada na região I com elevada resolução
espacial, fato este que pode ser corroborado visualmente, ver Figura 8.32 região I.
Como temos um raio do circulo do fantoma PhCircle maior que 10 mm, então é de se
esperar uma imagem bem resolvida. Todas as imagens na secção 8.7 cumprem o critério
de obter imagens magnéticas de boa resolução, de ai os resultados mostrarem imagens
magnéticas borradas com ótima resolução espacial.
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O mesmo resultado foi obtido na região II. O nosso sistema de imagens para
uma distância sensor-fonte de 20 mm, apresenta uma resolução de 25 mm, ainda menor
que o raio do círculo que representa o fantoma PhCircle, portanto igual que na região I
obtivemos uma imagem bem resolvida.

Por outra parte na região III sendo a distância sensor-fonte igual a 55 mm, a
resolução espacial do sistema é de 65 mm. Nessas condições foi obtida uma imagem
magnética degradada com pouca resolução espacial. A perda da resolução foi tão
acentuada que em vez de obter-se uma imagem magnética degradada com geometria
próxima a um círculo, foi obtida uma mancha estendida do fantoma PhCircle, como
bem é visto na Figura 8.31 região III. A causa desta perda é que o raio do circulo que é
de 60 mm e que representa o fantoma PhCircle é menor que a resolução espacial do
sistema de imagens magnéticas, sendo assim o sistema não produz uma imagem
resolvida.

De acordo com esses resultados demonstrou-se o papel determinante da
distância sensor-fonte, por conseguinte da resolução espacial do sistema de imagens, na
resolução das imagens magnéticas degradadas obtidas de forma experimental pelo
sistema de imagens montado nesta tese. Contudo, podemos afirmar que no processo de
obtenção de imagens magnéticas quanto mais próximos os sensores estiverem dos
objetos magnéticas a serem imageados, maior resolução poderemos obter nas imagens
magnéticas. Recentemente, vários trabalhos2-4 publicaram resultados similares aos
obtidos em nosso estudo.
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8.9 Função de Espalhamento Pontual e de Transferência da
Modulação. Imagens magnéticas do Ruído e Análise de Picard.

Para obter as imagens das fontes magnéticas segundo as teorias de solução do
problema inverso que envolve os métodos de deconvolução, ver secção 3.1, se faz
imprescindível a medida experimental de algumas variáveis tais como: função de
espalhamento pontual, função de transferência da modulação e as imagens do ruído
presentes no instante da realização das medidas. Junto com esta informação é de vital
importância fazer uma análise matemática da influência do ruído na contribuição do
mal-condicionamento dos sistemas de equações que representam o problema inverso.
Neste trabalho a função de transferência do sistema foi determinada diretamente da
medição experimental da função de espalhamento pontual ou PSF, para várias
distâncias sensor-fonte onde foram adquiridas as imagens degradadas.

Por outra parte o estudo do mal-condicionamento foi feito analisando a condição
de Picard. Para fazer isto foi programada uma rotina em Matlab, chamada de
JuanPicard.m, que realiza uma análise gráfica e permite determinar visualmente a

influência do ruído no problema inverso. Nesta análise utilizou-se as imagens
degradadas de cada um dos fantomas e suas correspondentes PSF medidas
experimentalmente.

Primeiramente realizaram-se as medições experimentais da PSF. Foi utilizado
um fantoma pontual do mesmo material dos fantomas, de raio e altura igual a 2 mm e
com topologia cilíndrica.

Uma vez magnetizado o fantoma pontual, as imagens

correspondentes a cada distância sensor-fonte foram obtidas por meio da rotina
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MultichannelImages2005.vi como foi explicado na secção 7.8 do capítulo 7. Na rotina

selecionou-se um tempo de espera de 80ms, varrendo uma distância de 160 mm. Os
sinais foram adquiridos com uma taxa de aquisição de 10 kHz, e se utilizaram 200
amostras para fazer a média em cada ponto do sinal medido por canal.

Figura 8.33 Função de espalhamento pontual e sua respectiva função de transferência de
modulação para distância sensor-fonte igual a 8 mm (parte superior) e 20 mm (parte
inferior).

Na Figura anterior podemos ver os resultados das PSF e suas correspondentes
MTF. As medições para distâncias sensor-fonte de 8 mm, e 20 mm, ilustram-se na parte
superior e inferior, respectivamente. De acordo com a teoria de processamento de
imagens quanto mais próximo (longe) dos sensores estejam os objetos a serem
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imageados, mas estreita ou fina (aberta) será a sua PSF. O contrário acontece com as
correspondentes MTF.

Os resultados obtidos satisfazem as previsões teóricas. Na parte superior do
gráfico, onde representamos os resultados da menor distância sensor-fonte temos uma
PSF mais fina comparada para quando a distância aumenta para 20 mm, como vemos na
parte inferior do gráfico, onde temos uma PSF mais aberta. Do ponto de vista da
informação podemos dizer que isso significa que o nosso sistema de imagens pode obter
uma maior informação por pontos sobre o objeto, quando obtemos imagens a 8 mm
quando comparado a aquisições de imagens realizadas à 20 mm.

Uma análise da MTF, nos ajuda a entender também como o processo de
reconstrução é afetado. Imaginemos que as MTF representam as informações que se têm
do sistema de imagens conteúdo no espaço de Fourier, ou das freqüências espaciais.
Nesse sentido podemos interpretar então que para grandes distâncias dos objetos aos
sensores como no caso inferior, temos uma MTF muito fina, isso significa pouca
informação para ser utilizada nas restaurações ou um aumento da probabilidade de
aparecimento de singularidades, por estar à informação ou sinal no entorno do zero.
Estas singularidades devem-se principalmente às altas freqüências espaciais. As MTF
finas produzem mal-condicionamento do sistema devido às altas freqüências, fazendo
com que surjam instabilidades e pólos na hora de fazer as deconvoluções no espaço de
Fourier.
Na Figura 8.34 e Figura 8.35 apresentamos as imagens do ruído obtidas instantes
anterior de obter as imagens degradadas dos fantomas PhCinco; PhCircle; PhLines e
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PhTres para distâncias sensor-fonte de 8 mm, exceto para o fantoma PhCircle que foi
de 20mm.

Figura 8.34 Imagens degradadas do ruído magnético medido antes de obter as imagens
magnéticas degradadas do fantoma PhCinco (parte superior) e para PhCircle (parte
inferior), respectivamente.
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Figura 8.35 Imagens degradadas do ruído magnético medido antes de obter as imagens
magnéticas degradadas do fantoma PhLines (parte superior) e para PhTres

(parte

inferior), respectivamente.

Os resultados do nível do ruído presentes nas medições experimentais
apresentados na figura anterior indicam que o valor médio do ruído é da ordem de 10
nT. Também se observa que em todos os casos aparecem picos isolados de ruído
magnético chegando a um calor máximo de 50 nT. O valor medido do ruído medido
neste trabalho corresponde aos resultados obtidos num trabalho prévio publicado por
Carneiro5 et al., 1999 no qual foi medido o nível de ruído no laboratório de pesquisas
em Biomagnetismo de Ribeirão Preto resultando da ordem de 10 nT.
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Para estudar se as medições experimentais das imagens afetadas pelo ruído
contribuem no condicionamento do sistema de equações lineares realizaram-se análises
gráficas do critério de Picard.

Desde o ponto de vista da teoria de solução do problema inverso baseada na
decomposição espectral de valores singulares (DVS) da matriz de transferência do
sistema de imagens as imagens restauradas são funções lineares de três parâmetros:
valores singulares, dos coeficientes de Fourier e dos coeficientes da solução usando
DVS.

Figura 8. 36 Condição de Picard para PhCinco (a), para PhCircle em (b), para PhLines
(c) e para PhTres em (d).

O critério de Picard estuda os três parâmetros anteriores com respeito ao índice
de iteração ( i ) na solução do problema inverso. Diz-se que o sistema é bem
condicionado se os coeficientes de Fourier apresentam o mesmo comportamento
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decrescente que os valores singulares com respeito ao índice iterativo, ver Figura 3.8 do
capítulo 3. Nosso caso não satisfaz este critério, nos quatros gráficos da Figura 8.36 vêse claramente que os coeficientes de Fourier e os valores singulares seguem o
comportamento esperado na teoria até um dado valor do índice iterativo pequeno, ao
qual lhe chamaremos de índice truncado. Depois deste índice truncado os valores
singulares continuam decrescendo, mas não os coeficientes. Este comportamento é
devido à influência do ruído nas medições feitas.

O comportamento anterior é relacionado com um mal-condicionamento do
sistema, indicando que o nosso sistema de equações para cada fantomaa é malcondicionado. Na hora de resolver o problema inverso somente vai contribuir de forma
eficiente na formação da imagem restaurada a parte dos sinais que se encontra por
debaixo do índice truncado. A informação conteúda por cima deste índice de corte é
dominada pelo ruído e não contribui de forma eficiente a formação da imagem
restaurada produzindo uma solução errada ou muito longe da solução real.

8.10 Problema Direto

Segundo Roth et al., 1996, o problema direto do magnetismo, é o processo de
estimação ou cálculo do campo magnético numa região do espaço conhecendo as fontes
do campo2. As equações de Maxwell governam os processos do magnetismo tanto no
vácuo quanto na matéria6. É conhecido de cursos de magnetismo que para fontes
magnéticas de geometrias simples uni ou bi dimensional o cálculo do campo magnético
gerado por elas não é uma questão muito complicada. Porem, quando estamos frente à
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fontes magnéticas, com geometrias complexas a tarefa de encontrar o campo magnético
é difícil.
Existem várias formas de se calcular o campo magnético, dependendo do tipo de
problema. Alguns dos métodos, mais utilizados quando temos geometrias simples, são o
método analítico e o de imagens. Quando a geometria das fontes é complexa
normalmente se utilizam o método das Diferenças finitas ou de elementos finitos.

Em nosso trabalho utilizamos o segundo, pois os fantomas usados nesta teses
foram de geometria complexa. Para fazer isto, utilizamos a ferramenta computacional
Femlab v3.1, do Matlab. A mesma é baseada em o método de elementos finitos7. Foi
utilizado o modo eletromagnético.
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Figura 8.33 Modelos geométricos cobertos pela uma malha de elementos finitos de
todos os fantomas a serem usados na deconvolução.

Na Figura 8.33 mostramos os modelos geométricos envoltos em elementos
finitos usados para calcular o campo magnético.
As análises foram feitas garantindo que os objetos simulados sejam o mais
representativos dos modelos geométricos reais dos fantomas. Todos os fantomas
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formam envolvidos por um cubo, representando o espaço físico ar, presentes ao redor
deles. Em cada um foram respeitadas as dimensões reais.

Figura 8.34 Imagens magnéticas degradadas simuladas para cada fantoma. Assim como
uma representação das linhas de força do campo magnético produzido por cada um
deles.

Vê-se da figura anterior as imagens magnéticas simuladas geradas por cada
fantoma, a uma distância sensor-fonte de 8 mm, à exceção do fantoma PhCircle cuja
imagem foi calculada para uma distância sensor-fonte de 20 mm.
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Também mostramos a distribuição espacial das linhas de campo magnético.
Desta distribuição podemos concluir que os campos magnéticos produzido pelos
fantomas apresentam uma natureza dipolar, como era esperado.
Podemos corroborar que as imagens magnéticas degradadas de cada fantoma
correspondem

aproximadamente

às

imagens

magnéticas

degradadas

obtidas

experimentalmente para cada fantoma. Sendo isto o principal motivo das simulações, ou
seja, obter uma representação computacional o mais próximo possível do processo real
da obtenção das imagens magnéticas.
Uma vez obtida às imagens degradadas, estamos em condições de estimar as
imagens da distribuição da concentração de partículas de material magnético, como as
imagens das fontes magnéticas simuladas. Na Fig. 8.35 mostramos as imagens destas
fontes para os quatros tipos de fantomas calculadas no plano meio das fantomas. Cada
fantomas foi simulado com uma altura de 15 mm, e as imagens das fontes foram feitas
para 8 mm.

Figura 8.35 Imagens das fontes magnéticas simuladas para cada fantoma.

As imagens das fontes correspondem às distribuições no espaço, da
concentração de material magnético, fonte de campo magnético. Chamando de

Capitulo # 8 Resultados Experimentais II

concentração original C =

220

Massa ( g )
, sendo (Massa) a massa do material magnético
Volume(cm 3 )

distribuída homogeneamente no (Volume) do fantoma de um dado formato geométrico.
Varias

massas

do

material

magnético

(magnetita) em pó

foram medidas

experimentalmente, e diluídas em uma solução aquosa de vaselina, a qual ocupava os
volumes dos diferentes fantomas.
Os volumes dos fantomas numéricos que inclui os fantomas PhCinco e PhTres
usados nas restaurações foram de V PhCinco = VPhTres = 30ml , o do fantoma PhLines foi de
VPhLines = 1.45ml por linha, e por último o volume do fantoma PhCircle foi de
VPhCircle = 19.96ml . As massas diluídas nos fantomas numérico foi de 3g , e nos

fantomas PhCircle e PhLines foi de 1g . Usando a expressão para calcular a
concentração original obtivemos que a concentração para os fantomas PhCinco e
PhTres foi de C PhCinco = C PhTres = 0.1gcm −3 , e as dos fantomas PhLines e PhCircle foram

de C PhLines = 0.68 gcm −3 e C PhCircle = 0.058 gcm −3 , respectivamente.

