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Foi desenvolvido uma ponte de indutâncias mútuas,

auto-balanceada, para medidas automáticas e simultâneas das

partes real (X') e imaginária (XU) da susceptibilidade magnética

AC, na faixa de freqüências de 20 Hz e 1 KHz e temperaturas de 2K

a 300K. O sistema é balanceado em um elo de realimentação digital

que assegura um sinal, em fase e quadratura, continuamente nulo.

A amplificação do sinal é feita através de um amplificador

"lock-in" de duas fases, cujas saidas comandam dois DAC

multiplicadores, gerando o sinal composto que é usado para

balancear a ponte. O valor absoluto da susceptibilidade é medida

movendo as bobinas primária e secundárias de tal forma que a

amostra fique posicionada ora em um dos secundários, ora em

outro.

A resolução da parte numérica é I em 4000. A

sensibilidade alcançada foi de 10-7 emu para amostras de 10-2cm3

em um campo de excitação de amplitude 15 gauss. A interface com

um microcomputador ainda não foi desenvolvida.
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ABSTRACf

An automatic self-balanced mutual inductance bridge has

been designed to measure the real (X') and imaginary (X") parts

of the magnetic AC susceptibility simultaneously in the frequency

range 20 Hz to 1 KHz and temperatures between 2K to 300K. The

system is based on a digitally controlled feedback loop which

ensures continuous balanced operation, in phase as well in

quadrature. The signal amplification chain is made of a

dual-phase lock-in amplifier, whose outputs command two DAC

multipliers, generating the composite balance signal for nulling

the bridge. The absolute value of the susceptibility is measured

by moving the primary and secondary coils in such a way to place

the sample in the center of both secundary coils.

The resolution of the numerical part is 1 in 4000.

Sensivities of the order of 10-7 emu for samples of 10-2 cm3 in a

primary field of 15 gauss have been obtained. The interface with

a desk top computer has not been developed yet.
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CAPíTULO I

1.1 - Susceptibilidade magnética

Qualquer sistema fisico pode ser caracterizado por sua

resposta a um est imulo externo. Por exemplo, na eletrônica, a

chamada "caixa preta" é caracterizada medindo-se a voltagem na

saida, quando uma corrente é aplicada na entrada.

COP.RENI'E ?• VOL'l'AGrn

Fig. 1.1 - Diagrama da resposta a uma excita
ção aplicada a um sistema fisico.

Neste caso, o estimulo (corrente) e a resposta (voltagem) estão

relacionadas por uma função de transferência, ou impedlncia, que

fornece todas as informações necessárias para entender a operação

da caixa preta. Por outro lado, se conhecemos o conteúdo da caixa

preta - arranjo detalhado dos resistores, capaci tores, diodos,

etc. - podemos predizer, através de uma análise teórica, qual é a

função de transferência.

Quando submetemos um material a um campo magnético, a

resposta do sistema pode ser obtida medindo-se a alteração no

valor da magnetização resultante. A chamada susceptibilidade

magnética (X), que caracteriza a relação entre a magnetização e o

campo de excitação, cumpre o papel da função de transferência.



••••
M = X H

- 2 -

(1.1)

A susceptibilidade magnética, dependendo do campo

magnético aplicado (DC ou AC), pode ser um número real ou

complexo.

No caso de um material isotrópico na presença de um
••

campo magnético constante (De) na direção z (ii = Ho:)' a

magnetização fica orientada na direção do campo magnético

aplicado (Fig. 1.2).

Fig. 1.2 - Desenho esquemático de um
material na presença de
um campo magnético De.

(1.2)

A função transferência, neste caso, é chamada susceptibilidade

magnética estática (Xo)' a qual é um número
1

real adimensional

que depende das propriedades magnéticas do material, da

temperatura (exceto os diamagnéticos) e da quantidade de amostra

utilizada.

Já no caso de um material isotrópico na presença de um

1
UlIla vez que a

lIlagn~tico aplicado,

real

lIlagnetizaçlo tem
entlo a única

a lIles.a dlreçlo

possIbIlIdade para
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este material apresentar' uma magnetização que

campo

~

(H = Ho

magnético
~

coswt..!..),z

alternado (AC) que oscila na direção z

tentará acompanhar a oscilação do campo magnético aplicado

(Fig.1.3).

1ii

t M

1\ •••
= X H

Fig. 1.3 - Desenho esquemático de um
material na presença de
um campo magnético AC.

Como a magnetização nem sempre consegue acompanhar a

oscilação do campo magnético aplicado, ou seja a magnetização não

está sempre em fase com o campo magnético, então a chamada

susceptibilidade magnética AC deve ser um número complexo

adimensional que depende (além das propriedades lIagnéticas do

material, da temperatura e da quantidade de amostra utilizada) da

frequência do campo aplicado.

(1.3)

Assim a magnetização pode ser definida por:

M = Re[(X' - JX")(COSc.>t+ Jsen<a>t)Ho]

ou seja,



M = (X'coswt + X"senwt) Ho

- 4 -

(1.4)

No limite de freqüências muito baixas a magnetização do

material, equação (1.4), consegue acompanhar a oscilação do campo

magnético aplicado, e sua susceptibilidade magnética AC

(componente X') será igual a susceptibilidade magnética estática.

A medida em que a freqüência aumenta, a magnetização passa a

sofrer um atraso com relação ao campo magnético aplicado. Este

atraso provoca o surgimento de uma componente da susceptibilidade

(XU) fora de fase com o campo aplicado.

-1
X

""
./

./
./

./
./

./
./

./
./

./
./

./

e

a

T

Fig. 1.4 - Curvas do inverso da susceptibilidade magnética
em função da temperatura para materiais: a) dia
magnéticos, b) paramagnéticos, c) ferromagnéti
cos, d) antiferromagnéticos e e) ferrimagnéticos.

Segundo as propriedades magnéticas do material

(Fig. 1.4), podemos classificá-Io da seguinte forma:



(T ) I
C

C
T - T

c

onde T (maior que zero) e a temperatura de Curie. Acima desta
c
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-Antiferroa.,nético ~ Assim como nos ferromagnéticos, possui

uma estrutura de spin ordenada (Fig. 1.5), porém com os spins se

alinhando antiparalelamente ("spin para baixo" e "spin para

cima") resultando em um momento magnético total nulo em

temperaturas inferiores à temperatura de ordenamento ou

temperatura de Néel (TN)' Na região de altas temperaturas (T >

TN) estes materiais possuem um comportamento que obdece a uma

equação semelhante à equação de Curie-Weiss utilizada para

materiais ferromagnéticos:

x =
C

T +-e

onde e (Constante de Weiss) é menor que zero e é obtida através

do prolongamento do comportamento linear no gráfico do inverso da

susceptibilidade magnética em função da temperatura (Fig. 1.4).

-Ferrimagnético ~ Os materiais com este tipo de propriedade

magnética têm um comportamento intermediário entre o

comportamento ferromagnético e antiferromagnético, ou seja embora

eles possuam spins orientados antiparalelamente há um momento

magnético total não nulo.

11lll11l11

c)

111111111111
b)

d)

Fig. 1.5 - Arranjos ordenados de spins dos elétrons de ma
teriais a) paramagnéticos, b) ferromagnéticos,
c) antiferromagnéticos e d) ferrimagnéticos.
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1.2 - Funcionaaento do equipaaento

No caso de nosso experimento usaremos u. caapo magnético

alternado aplicado a um sistema material (Fig. 1.3).

Quando colocamos uma amostra no interior de uma bobina

(Fig. 1.6a) de auto-indutância Lo e resistência R (quando vazia),

na qual flui uma corrente alternada (I = Io coswt), esta amostra

altera a auto-indutância e a resistência equivalentes da bobina.

Desprezando as capacitâncias parasitas, existentes entre

as espiras da bobina, podemos facilmente concluir que o efeito da

amostra no interior da bobina pode ser descrito pelo circuito

equivalente mostrado na figura 1.6b. Visto pelo gerador a bobina

e a amostra se comportam identicamente a um indutor de auto-

indutância Lo + âL e resistência R + âR.

a)

Gerador

.;eradar,rv

Arrostra
6L

Fig. 1.6 - Desenho esquemático do método de auto
indutãncia: a) amostra no interior de
uma bobina, b) circuito equivalente.

A medida da susceptibilidade magnética utilizando este

método, é feita medindo a variação da impedância

(âZ = âR + jW âL) do circuito ao introduzirmos a amostra no

interior da bobina (Fig. 1.6). Na qual âR é proporcional à
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componente imaginária e âL à componente real da susceptibilidade

magnética.

onde D é o fator de preenchimento do sistema o qual, considerando

a amostra muito menor que a bobina, pode ser calculado, em

primeira aproximação, como sendo a razão entre os volumes da

amostra e da bobina.

T} =

na relação acima VA é o volume da amostra e VB o volume da

bobina.

Gerador

'Arrostra

:a Secundária

-a Primária

/
Voltirretro

Fig. 1.7 - Desenho esquemático do método de indutância
mútua utilizando uma bobina secundária simples.

Um outro método para medir a susceptibilidade magnética,

o qual utilizaremos em nosso equipamento, é o método de
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induUncia _tua. Este método (Fig. 1.7) consiste ell se colocar

uma bobina (bobina s8cundtria) no interior da bobina e. que flui

a corrente alternada (bobina primária). A esta bobina secundária

é ligado um voltímetro de tal forma a medir a variação da

voltagem induzida na bobina secundária quando introduzimos a

amostra em seu interior.

A voltagem medida pelo voltímetro da figura 1.7 será a

soma entre as voltagens induzida na bobina secundária sem amostra

(V ) mais a voltagem ao introduzirmos a amostra (âV).8

V = V + âV
8

onde

MO é a indutância mútua entre as bobinas primária e secundária.

Nesta montagem temos alguns problemas devido ao sistema

ser muito susceptível à campos magnéticos externos e devido ao

fato da voltagem induzida na bobina secundária sem amostra, V ,8

ser muito maior que aquela induzida ao introduzirmos a amostra,

/iV, (V »/iV).8

Assim, foi colocado no interior da bobina primária uma

outra bobina secundária ligada em série com a anterior

(Fig. 1.8). Esta segunda bobina secundária foi feita igual a

primeira, porém enrolada em sentido oposto. Deste modo a voltagem

induzida nas bobinas secundárias sem amostra, em um caso ideal,

são de mesma amplitude mas defasadas de 1800, e ao somá-Ias

obtemos um sinal nulo.

Na montagem esquematizada na figura 1.8 temos um sistema
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que é imune à campos magnéticos externos de fontes distântes.

Neste caBO as bobinas secundárias veém o campo magnético como um

campo homogêneo de tal forma que a voltagem total induzida nas

bobinas secundárias seja nula.

N
Gerador

~stra

t>ltímetro

B.Primária

Fig. 1.8 - Desenho esquemático do método de indutância mútua
utilizando uma bobina secundária com duas secções.

A voltagem medida pelo vol tímetro da figura 1.8 será a

soma das voltagens induzida em cada uma das bobinas secundárias

sem amostra (V1 + V2) mais a voltagem induzida ao introduzirmos a

amostra (âV) em uma das secundárias.

v = V + V + 6V1 2

onde,

V1 = j<'>H1

V2

= j<'>H2
/I.

âV = j<.> 41trl H 1X

M1 ~ M2 é a indutância mútua entre as bobinas primária e cada uma

das secundárias (1 e 2). âV, listada acima, é a voltagem induzida
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ao introduzirmos a amostra na bobina secundá.ria 1. A voltagem

induzida quando introduzirmos a amostra na bobina secundiria 2 é

igual a âV listada acima, com Mt sendo substituido por -Mz'

Devido a impossibilidade de se construir duas bobinas

secundárias idênticas, as voltagens induzidas em cada uma das

bobinas secundárias sem amostra não são exatamente de mesma

amplitude, ou seja mesmo sem amostra o voltimetro continuará

registrando uma pequena voltagem (V ) que, por mais que tentemos8

igualar as duas bobinas I ainda é muito maior que a voltagem

induzida quando introduzimos a amostra (V »âV) .•
Assim, é necessário a utilização de um sistema de

leitura de sinal nulo, ou seja um sistema de ponte de indutância

DlÚtua. Neste tipo de sistema (Fig. 1.9) nós somamos uma outra

voltagem de mesma amplitude, mas defasada de 180°, que a voltagem

total induzida nas duas bobinas secundárias sem amostra, de tal

forma que a voltagem registrada no voltímetro, neste caso, seja

nula.

a) b)

VoltÍInetro, ..•.••./
Amostra

+

-n. SccurlL15 1- j ,1

"J-R prirPária

v
c

Fig. 1.9 - Princípio utilizado na aedida da sus
ceptibilidade magnética: a) diagrama
do sistema, b) diagrama das voltagens.
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CAP11lJLO I I

m:NICAS DE MEDIDA DA SUSCEPTIBILIDADE MAGNE:I'ICA

2.1 - IntroduçlO

E . 1 . t . t .. (25 • Z6 • Z 7 )x1stem na 1tera ura vár1as ecn1cas para

medir susceptibilidade magnética de um determinado composto.

Estas técnicas podem ser divididas basicamente em três grupos:

Método de Força, InduçAo e RessonlDcia.

Entre os métodos que usam técnicas de força temos as

balanças de Gouy e Faraday que são aplicados na medida de

susceptibilidade magnética, com uma precisão de ±0.1%, de sólidos

pulverizados e líquidos que apresentam características

diamagnética e paramagnética e, em particular da balança de

Faraday, também ferromagnética. Porém aparelhos usando estas

técnicas têm a desvantagem de possuirem um custo muito alto

devido à necessidade de microbalanças muito precisas e magnetos

de aIto campo. Além disto este método não pode ser usado para

estudo de fenômenos de relaxação paramagnética que envolvem

rápidas variações no tempo, as quais o aparelho não consegue

acompanhar.

Já o método de indução, além do fato das medidas

necessitarem de um tempo relativamente curto comparado com o das

balanças de Faraday e GoUy1, tem a vantagem de ser de baixo custo

por não necessitar de campo externo e nem de microbalanças.

o método de indução pode ser dividido em 3 tipos:

1
A. b.lanoa. de Faraday e Gouy n.c ••• it ••.• de aproxl •• d••• nte 25

•.•inuto. p.ra cada •• dida.
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1 - Método de corrente continua; onde um campo da ordem

de alguns GaUS8 é produzido por uma corrente contínua que flui

através de um longo solenóide em cujo interior está colocada uma

bobina secundária de duas secções idênticas conectadas em

oposição. A medida da susceptibilidade magnética da amostra é

feita movimentando-se a amostra entre as duas secções da bobina

secundária, com uma determinada freqüência. Este movimento da

amostra induz um sinal alternado na bobina secundária, que é

proporcional à susceptibilidade magnética volumétrica do

material.

2 - Método de corrente alternada; é semelhante ao

anterior porém, neste caso, o campo magnético (também de alguns

Gauss) é produzido por uma corrente alternada que flui através do

solenóide primári01• Como o campo magnético aplicado à amostra é

aIternado, não é mais necessário movimentá-Ia para se ter um

sinal induzido na bobina secundária.

3 - Por último temos o método de rádio-freqüDncia; a

medida da susceptibilidade magnética é feita através da mudança

da freqüência de ressonância de um circuito RLC de alta

freqüência quando a amostra é colocada no interior da bobina. A

limitação na sensibilidade de um aparelho usando esta técnica é

imposta principalmente pela estabilidade do oscilador (cerca de 1
B

em 10 Hz).

Outros métodos úteis para estudos de susceptibilidade

magnética são aqueles que utilizam técnicas de ressonância

nuclear (RMN) e eletrônica (RPE).

métodos de corrente contInua e

resposta do sistema material, ou

su.ceptibilida~e .agn4tica est~tica
.agn4tica AC <X).

1
A grande diferença entre os

alternada consiste na

seja no primeiro obtem-se a

<X ) e no segundo a susceptibilidadeO

corrente
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2.2 - Evoluçlo histórica do -'todo de induçlo por corrente AC

Faremos agora uaa revisão do que foi publicado até hoje

sobre o método de indução por corrente alternada, que será o

método utilizado em nosso trabalho.

Os primeiros aparelhos utilizados para estudos de

susceptibilidade magnética utilizando técnicas de indutância

mútua foram baseados na ponte descrita por HARTSHORN (1925)

(Fig. 2.1). Porém, esses aparelhos sofreram algumas modificações

principalmente no sistema de bobinas.

IV'-"
~

I,-~ fM2CJ'2
IM10"'1

..•....

--o1Rf_
E2

..•.E 1

T

Fig. 2.1 - Ponte de indutância mútua de Hartshorn.

Nos aparelhos descritos por CASIMIR et alii (1939) e DE

KLERK &. HUDSON (1954) foi usada uma ponte de Hartshorn onde o

sistema de bobinas de medida consistia de uma bobina primária

externamente e uma bobina secundária de 3 secções coaxiais

adjacentes. Tanto a bobina primária quanto a secundária foram

mantidas a uma temperatura constante. As secções da bobina

secundária foram ligadas em série, sendo a do meio com o dobro de

espiras e enrolada em sentido oposto às outras duas secções das

extremidades. Desta forma a indutância mútua entre primária e

secundária é idealmente
1

nula. Este tipo de enrolamento tem

algumas vantagens tais como a necessidade de valores pequenos do

1
Na pr4tica ieto nlo ~ verdade, devido

enrola.entoe perfelta.ente iguaia.

o tato de nlo
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indutor mútuo variável para compensar a correspondente indutância

da bobina se. amostra, e também faz com que a bobina secundária

seja imune a campos externos de fontes distantes.

Uma outra pequena modificação no sistema de bobinas de

medida foi introduzido por CASIMIR et alii (1941) • Esta

modificação consiste em colocar a bobina secundária externamente

à primária e dividir a bobina primária em dois enrolamentos

coaxiais concêntricos de igual comprimento e conectados de tal

forma a fluir uma mesma corrente, porém em sentidos opostos, em

ambos enrolamentos. As duas secções da bobina primária foram

enroladas de tal forma a obdecer a seguinte relação:

onde os índices 1 e 2 correspondem aos enrolamentos interno e

externo respectivamente. Foi escolhida a seguinte configuração

cuja razão entre os raios

r1. Com esta configuração

(usando a relaç~o acima) j

a magnitude do campo no

interior da bobina j igual àquela que seria dada se houvesse

apenas o enrolamento 2 (enrolamento com menor número de espiras).

A vantagem de se separar o primário em dois enrolamentos coaxiais

concêntricos j reduzir o efeito de acoplamento com materiais na

vizinhança. Com este tipo de enrolamento o sistema atua como um

quadrupolo magnético nas proximidades das bordas da bobina

primária e em longas distâncias como um octupolo magnético.

A colocação da bobina primária internamente à secundária

tem a vantagem de aumentar a homogeneidade do campo magnético no

interior da bobina, fornecendo um maior espaço para o

posicionamento da amostra, e facilitar a redução da indutância

:mútua total entre as bobinas primária e secundária, através do

acréscimo ou redução de espiras em uma das secções da secundária.
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Por_ este tipo de configuraçlo te. a desvantagem de piorar o

fator de preenchiaento do siateaa.

Um outro tipo de ponte (Fi•. 2.2) foi desenvolvido por

BROERSHA (1949) para uso em medidas de materiais diamagnéticos.

EStabilizador :1

I!m~i:elI3 ~c·)..L.J D1. A

r- 1000 IJ

R-1000 D

C= 2160 pF

ener

amolooscilo
baixa

freq.

11" 1.10-3 D
b - 1.10-3 n
c - 0.1 D

Fig. 2.2 - Ponte de indutância mútua desenvolvida por Broersma.

Com a finalidade de minimizar o efeito de capacitância

entre as espiras da bobina primária, foi feito um enrolamento de

apenas uma camada para esta bobina. Em suas bordas foram

acrescentadas algumas espiras com a finalidade de homogeneizar o

campo magnético na região da amostra. A bobina secundária foi

dividida em duas secções idênticas conectadas em oposição, e

situadas no interior da bobina primária. A diminuição da

indutância mútua total, entre primário e secundário, foi

conseguida ajustando-se o número de espiras de uma das secções da

bobina secundária. O menor desbalance conseguido por este ajuste

foi da ordem de 10-3 vezes a voltagem principal1•

NORDER (1960) descreveu um aparelho, no qual foi

utilizada uma ponte de indutância mútua semelhante a esta de

Broersma, para medidas de susceptibilidade magnética de sistemas

1
VoJtag •• entre a bobina pri •• ria e u.a das

•• cund4ria.
•• coa •• da bobina
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metal-hidrogênio.

No aparelho desenvolvido por MCKIM & WOLF (1956), usando

uma típica ponte de Hartshorn, a amostra foi colocada em um

sistema que possibilitava movê-la1 (Fig. 2.3). Este aparelho tem

uma vantagem sobre os anteriores porque a cada temperatura sio

feitas medidas da indutância mútua da bobina sem aaostra e com

amostra, evitando assim efeitos produzidos por instabilidades na

indutância mútua entre as bobinas primária e secundária. A bobina

secundária foi feita com um grande número de espiras

possibilitando um aumento da sensibilidade, mas em contrapartida

aumentando o efeito de capacitãncia entre as espiras.

asco

c

anostra
bobs. rrroida

Fig. 2.3 - Diagrama em bloco da ponte de indutãncia
mútua desenvolvida por Mckim & Wolf.

PILLINGER et alii (1958) desenvolveram uma ponte de

indutãncia mútua (Fig. 2.4) na qual foi utilizado um "circuito

primário artificial"

circuito primário.

eletrônico para fornecer corrente ao

1
Com .ste sistema , po.slvel mover a amostra para dentro e para

fora de uma das secçaes da bobina s.cund4ria.
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Fig. 2.4

CTIC.. Tro SEL"'_'NDAAIc

rc...-ioS"tãtC" iXxiS.. 1I ~I

c:::o,Tro?~c

- Diagrama esquemático simplificado
da ponte de indutância ~tua
desenvolvida por Pillinger et alii.

Este circuito primário artificial permite manter uma

impedância constante nos circuitos primário e secundário,

possibilitando a utilização de indutores com capacitância

relativamente grande entre espiras, sem que se introduzam efeitos

expúrios muito sérios. Com o uso destes indutores com múltiplas

camadas foram possíveis medidas de susceptibilidade magnética com

precisão de ±2x10-7 emu/cm3• Uma versão comercial desta ponte de

indutãncia mútua foi desenvolvida pela Cryotronics, Inc.1•

Segundo WlEBES et alii (1964), este sistema descrito por

Pillinger et alli tem algumas desvantagens como: baixa

linearidade causada pelo uso de válvulas; potência fornecida a

esta válvula deve ser extremamente estável; mudança de fase entre

as duas correntes do circuito primário. Para solucionar estes

problemas Wiebes et alii propuzeram uma ponte em que a

compensação da indutância mútua é feita por variação na corrente

do enrolamento primário de um indutor mútuo padrão de valor fixo.

Alguns autores como CHAMBERS &: PARK (1961), DAYBELL

(1967), WEJGAARD &: TOMAR (1973), ROSENTHAL & MAXFlELD (1974) e

BAUHOFER (1977), fizeram uso de pontes de indutãncia mútua para

medidas de resistividade elétrica.

1
ABEL et alil (1964) U80U eata veralo co.erclal

••didaa co. Nitrato d. C~rio Nagn.aio.
para fazer



- 20 -

Uma modificaçlo da ponte de Hartshorn usando apenas

coaponentes padrio foi feita por MAXWELL (1965).

R,

anostr'l

r-- - h -1- -- --i_Criostato para bobinas

n6~s l

I p 11 :

I •••• II ••• 8I : I

Lu_ :_~ __J~ff:--- ..-= =
:-:l •••• 1•• I•• ~. I

5E; E~

.•.••••.• l-

\ 7!:..-J . '--- Para ilJT1nlificarlor

"---o. d0 billanceamento
~::::.'.o de nulo

R >----1 ~,- 1'r"n;.f. p"r" l;.nl;,c";in
____ ..1 P,S,u - Bol.Jin..'lSPr:llTlária, Secundár:La

e de conoensacão
T2 - "DEKATRAN"
R - He1irnt

RI - Resistor para limitar corrente
M - Irrlutor mútuo - 50 llil

Fig. 2.5 - Ponte de indutãncia mútua
desenvolvida por Haxwell.

Nesta ponte (Fig. 2.5) foi evitado o uso de indutor

mútuo variável (como no caso da ponte de Hartshorn) e de

elementos ativos (que é o caso da ponte de Pillinger et alii).

Uma ponte de auto-indutância para estudo de

susceptibilidade magnética em freqüências de 200 a 106 Hz foi

descrita por DE VRIES & LIVIUS (1967). Nesta montagem foi

utilizada basicamente uma ponte de Wheatstone.

ANDERSON et alii (1970) descreveram uma ponte de

indutância mútua altamente estável para uso em baixas

temperaturas. Para reduzir os indesejáveis acoplamentos

capaci tivos entre a bobina primária e secundária foi colocada,

entre estas bobinas, uma blindagem eletrostática. Outra técnica

utilizada para minimizar acoplamentos capacitivos foi a separação

das camadas de espiras da bobina primária por uma película de

mylar e o enrolamento da bobina secundária foi feito de uma

maneira completamente simétrica (Fig. 2.6).



- 21 -

teflon

R

s

___ eixo

Fig. 2.6 - Desenho esquemático da secção transversal
do enrolamento do conjunto de bobinas de
medida utilizado na ponte de indutãncia
mútua desenvolvida por Anderson et alii.

Uma modernização da ponte descrita por Pillinger et alii

foi feita por DUNDON & KRETSCHMAR (1978). Nesta ponte (Fig. 2.7)

foi adotado o uso de amplificadores operacionais em substituição

às válvulas.

r.~ r.T .

c.r .0, 1.

Trl.d C·12
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: f. k: : " .. i j ".,.,",,,
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, 1\1 i'lCJd'lr!Tl1 :
: I
, u-lll?tal II I
________ J

fig 2.7 - Diagrama esqueaático da ponte
de indutância aútua desenvol
vida por Dundon & Kretschmar.
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BRODBECK et a1ii (1978) descreveram também uma ponte de

indutância mútua que faz uso de amplificadores operacionais

(Fig. 2.8). Nesta ponte foi colocado um amplificador operacional

diferencial na saída da bobina secundária fazendo com que se

obtenha uma rejeição automática dos ruídos comuns a ambas secções

da bobina secundária. Este amplificador serve também como um

dispositivo usado para balancear a componente resistiva da

indutância mútua1, sem que se necessite acoplar diretamente os

circuitos primário e secundário.

111

R,

R,

I

M,

~10041k
para detectar

\tQu

de nula

~ftB:J

{"'tlJ

L._I'~

Jír
De OHU T

R I~
5 Rb ~3n

-I'V
De OFFsrr

111

Fig. 2.8 - Diagrama da ponte de indutãncia mútua
desenvolvida por Brodberk et alii.

Na figura 2.8, Mz é usado quando houver necessidade de

medidas de sinais de indutãncia mútua muito grandes. o

balanceamento da ponte é feito pelos amplificadores operacionais

A1 (balancea a parte induti va variando a resistência R1) e Az

(balancea a parte resistiva variando a resistência R3). P é uma

1 .Este balanceaaento é conseguido variando a resltência, R3,
de

entrada do amplificador operacional.
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chave usada para inverter a polaridade do sinal induzido no

circuito secundário através de H3' O amplificador operacional A1

foi ligado na configuração de não inversor a fim de conseguir uma

alta impedância de entrada (cerca de lOMO) , evitando assim

drenagem de corrente do circuito primário.

Com este aparelho foi conseguida uma calibração

diretamente em unidades absoluta (emu) usando potenciômetro

digital de multivoltas.

Uma outra ponte de indutância mútua que também fez uso

de amplificadores operacionais (Fig. 2.9) foi descrita por

WHITMORE et alii (1978).

do gerador

para detectar SECUNDÁRIO

Fig. 2.9 - Circuito da Ponte de indutância mútua
desenvolvida por Whitmore et alii.

Para evitar problemas devidos a acoplamento capaci tivo

entre os circuitos primário e secundário, foi colocada uma

blindagem eletrostática em todos os transformadores e foi usada

também uma técnica para balancear a componente resistiva, que não

utiliza conecção direta entre os dois circuitos (Fig. 2.9). Deste

modo o circuito secundário ficou com terra flutuante.
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KUMANO & IKEGAMI (1979) desenvolveram uma ponte de

indutância mútua semiautom'tica onde a parte resistiva da

susceptibilidade magnética é continuamente balanceada por aeio de

um circuito eletrônico (Fig. 2.10). Isto possibilita o uso desta

ponte para medidas da componente indutiva, X' , da

susceptibilidade magnética, especialmente para amostras cuja

susceptibilidade magnética varia com o tempo.

o

C

R

Figo 2010 - Diagrama em bloco da ponte de indutância
mútua desenvolvida por Kumano & Ikegamio

Um outro tipo de ponte de indutância mútua foi descrita

por QWERS-BRADLEY et alii (1981) onde ambas secções da bobina

secundária são enroladas no mesmo sentido com a finalidade de

evitar a dependência da estabilidade da ponte com variações na

resistência devido a flutuações térmicas (Fig. 2.11) o Por razões

de estabilidade e melhoria na relação sinal ruído, a bobina

secundária foi mantida em temperatura fixa (imersa em nitrogênio

ou hélio líquido). Este aparelho opera em temperaturas de 0.5 a

500 K com uma sensibilidade de 10-7 emu.
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secundo r0,primo ~

secundo

Fig. 2.11 - F&rma do conjunto de bobinas de medida
e circuito da ponte de indutância mútua
desenvolvida por Owers-Bradley et alii.

Uma ponte de indutância mútua operando em 25 Hz usada

para medidas dEL susceptibilidade magnética diferencial em

temperaturas de 1 a 100 K e em campos estáticos de O a 50 KG foi

descrita por STAHLBUSH et alii (1981).

amp. D:Jt.
in.

..

R2

R1

MI

Fig. 2.12 - Diagrama do circuito da ponte de indutãncia
Iwtua desenvolvida por Stah1bush et a1ii.
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Para conseguir o campo estático foi usado, em combinação

com a ponte de indutância IlÚtua (Fig. 2.12), um magneto

supercondutor. Porém este magneto produz uma grande variação no

sinal de "background". Para eliminar os efeitos desta variação

foi necessário mover a amostra entre as duas secções da bobina

secundária e medir a diferença do sinal.

MULLER et alii (1982) desenvolveram uma ponte de

indutância mútua, controlada por um computador on-line, para

medidas de relaxação magnética em baixas temperaturas. Nesta

ponte (Fig. 2.13), operada em freqüências de 1 Hz a 3 MHz, não

foi usado nenhum sistema de compensação.

Temperatura ambiente I Temp. Hélio

b.secs.

b. primo

regist.
I

x-y I I H-IB
IEX:

PDP r
cos<t>

sen<t>

I
I

Fig. 2.13 - Diagrama em bloco da ponte de indutância
mútua desenvolvida por Müller et alii.

Os autores indicam três motivos principais que os

levaram a optar pelo não uso de sistemas de compensação: 1)

Problemas de instabilidades causados pelos componentes usados na

compensação; 2) aumento no tempo de medida e dificuldade na

automatização devido a compensação; 3) o circuito de compensação

depende fortemente da freqüência.
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CORSON (1982) descreveu uma ponte de indutância mútua

(Fig. 2.14) na qual foram utilizados amplificadores operacionais

e um divisor "Kelvin-Varley" em uma configuração que proporcionou

aIta precisão e baixo ruído para operação em freqüências de 10 a

300 Hz.

R6 2t<

J2

~

* -
Prec isao -

..I..~I.

". Divisor KV

&1

Efe,Ot< RI3 500KA-----JIA----I1 1rr '1I
I :R9 100KI

I B ror--I I rv::-: I.

r-+ I .1. A5 ~ IC2~
J I, :: :. ~0.01 R15 47- IL. _1.: _

J3
.t

Fig. 2.14 - Diagrama esquemático da ponte de indu
tância mútua desenvolvida por Corson.

oeIO & HAMMANN (1985) descreveram um aparelho que possui

um circuito de realimentação controlado digitalmente. Esta

realimentação mantém a ponte continuamente balanceada. A detecção

de nulo é feita, de acordo com a freqüência utilizada

(Fig. 2.15), por um detector SQUID (O a 1 KHz) ou por um detector

do tipo vcltímetro (20 Hz a 10 KHz).

Neste sistema foram subtituidos as décadas de

transformadores ou amplificadores operacionais por uma bobina

colocada em volta de uma das secções da bobina secundária

(Fig. 2.15). A condição de equilíbrio foi conseguida fazendo
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passar uma corrente, controlada pelo circuito de realimentação,

através desta bobina.

• ,.11

••ill

volt.

eletrônica

~~---~'--i
I G) Ls

I 1, IL ..J
SQUID

eletrônica

amJstra

v,

iI)

b)

Fig. 2.15 - Princípio de medida da ponte de indutãncia
mútua desenvolvida por ócio & Hammann: Em
(a) através do detecto r SQUID, e em (b)
através de um detector do tipo voltímetro.

PRASAD et alii (1985) descreveram uma ponte de

indutância mútua, para ser usada entre 4 e 300 K, onde o nulo da

componente resistiva foi conseguido com o auxílio de uma década

de resistência e o da componente indutiva com o auxílio de um

divisor de voltagem.

Na figura 2.16 está esquematizada esta ponte de

indutãncia mútua, onde o transformador Tt foi ligado na

realimentação do amplificador operacional At a fim de garantir

que a voltagem induzida em seu secundário esteja em quadratura

com relação à corrente no circuito primário.
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PA

Ref

T'~KV

,..-----...,$i
~

I
I

L .J
M

Fig. 2.16 - Diagraaa esquea'tico da ponte de indutância
mútua desenvolvida por Prasad et alii.

Foi desenvolvida por DEUTZ et alii (1989) uma ponte de

indutãncia mútua automática para medidas precisas da

susceptibilidade magnética entre 1.2 e 300 K. O circuito usado

para a ponte (Fig. 2.17) foi basicamente o mesmo desenvolvido por

Maxwell, porém foram substituidos os circuitos compensadores em

fase e em quadratura por componentes controlados por computador.

s•

M

v (entr.ada)
m

PA

D

T

;==-~p-y(saida)

IOn lOon 1000

Fig. 2.17 - Circuito da ponte de indutância mú
tua desenvolvida por Deutz et alii.
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Neste aparelho o ajuste de nulo da ponte e a calibração

da sensibilidade é feito em todas as temperaturas. A

susceptibilidade magnética é medida Ilovendo a amostra entre as

duas secções da bobina secundária. O sistema foi desenvolvido

para aIta sensi bil idade e baixas freqüências, com um nivel de

ruído, muito baixo, determinado principalmente pelo sistema de

bobinas e pelo indutor mútuo padrão.

FABBRICATORE et alii (1991) descreveram um aparelho que

usa sistemas digitais simples para medidas magnéticas AC, de

baixas freqüências, em supercondutores. Na figura 2.18 está

esquematizado a ponte de indutância mútua usada neste aparelho.

G
n

G)

can. 1
can.2

MPS
can.3

II ':'-'rT!"1
) \ r ~ 'r I .. I~' I"

.1' '" ~ .1,1 1 '!', " tl!'1 r' /',r'
11 ,,, >I ,1":1 r. 'I 1 '"1,':1 I I

',I ' •. 1""1 I" ' i"l 111'" t'" li'
,11 !V!lI,1 t ti' t' I "
7) p,...., • .,t·t '1'1, ,r
8) ü""f'lta, ir'r

CCMPUTAOOR o
Fig. 2.18 - Desenho esquemático da ponte de indutância

mútua desenvolvida por Fabbricatore et alii.

Este aparelho tem a vantagem de ser de baixo custo. E

possibili tar medidas de propriedades magnéticas em temperaturas

de 1.5 a 300 K.

Atualmente (1992 ) a LAKESHORE comercial iza alguns

modelos de susceptômetros AC e DC, controlados por

microcomputadores.
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ccmroIAD.

TEMPERAT.

I
sensor Itempo

I I
L _CRICETA'ID __ .J

Fig. 2.19 - Desenho esquemático do princípio utilizado em
um susceptõmetro comercializado pela LAKESHORE.

Estes aparelhos (Fig.2.19) realizam medidas de

susceptibilidade magnética AC (em freqüências de 1 Hz a 10 KHz) e

momento magnético DC, em unidades absolutas, em temperaturas

entre 4.2 K e 325 K. Eles podem ser utilizados para medidas de

vários tipos de materiais como supercondutores, vidros de spin,

materiais paramagnéticos, ferromagnéticos, antiferromagnéticos e

outros.
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CAPfTULO I I I

DESCRICKO 00 EOOIPAI1ENIU

3.1 - IntroduçlO

Neste capítulo descreveremos o equipamento construido

para medidas da

descrito também

susceptibilidade

neste capítulo o

magnética AC

sistema de

complexa. Será

resfriamento da

amostra "HELI-TRAN".

Na escolha do modelo do equipamento foi levado em conta

o custo, a possibilidade de automatização e o sistema de

resfriamento da amostra disponível em nosso laboratório.

Para a leitura da voltagem induzida na bobina

secundária, foi utilizado um amplificador "lock-in" da "STANFORD"

modelo SR530. Este "lock-in" tem a vantagem de fornecer,

simultaneamente, a leitura das duas fases dessa voltagem.

A medida da susceptibilidade magnética é feita situando

a amostra em cada uma das secçóes da bobina secundária e medindo

a diferença de sinal induzido nelas. Com isto minimiza-se as

interferências externas nas medidas e possibilita, após uma

calibração, realizarmos medidas, da susceptibilidade magnética

AC, em unidades absolutas.

3.2 - Ponte de indutAncia mútua

deponteumautilizando

Foram feitos diversos testes usando vários modelos de

ponte de indutância mútua.

Começamos primeiramente

Hartshorn tradicional (Fig. 3.1).



- 33 -

Para zerar o sinal em fase com &

Para balancear o sinal induzido pela amostra foi
t

"dekatran" •utilizado dois

corrente no primário (fase resistiva) foi ligado um "dekatran",

mod.1145, em paralelo com um resistor de 0.1 Q. O nulo do sinal

em quadratura com a corrente no primário (fase induti va) foi

conseguido por meio de um "dekatran", modelo DT72A, ligado ao

secundário de um transformador de núcleo de ar.

AMP.ror. B.MEDlDA

B

"LCCK-IN-

A

Dr72A

TR. NOCLED AR

Fig. 3.1 - Primeira versão da ponte de indutância mútua.

Como gerador do sinal alternado no circuito primário da

ponte de indutância mútua foi utilizado o gerador interno do

"lock-in" (SR530). Para amplificar este sinal foi utilizado um

1
-Dekatran- ou década

COIll derivaçlo vari'vel. A

Ulll disco de leitura que

saida pelo número de entrada.

de transfor.ador

posiçlo desta
fornece a razlo

é UIIl auto-transfor.ador

derívaçlo é índiaada por

do número de .spiras de
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amplificador de potência SI-1050G da "SANKEN", cujo circuito está

esquematizado na figura 3.2.

mm: 00 AMPLIFICAOOR

+
(+39V)

2A

2500UFh
25001JF

220V

Ehtradat
AMPLIFICAOOR

luF

1saída

Fig. 3.2 - Circuito do amplificador de potência.

Nesta ponte (Fig. 3.1) surgiram alguns problemas de

difícil solução como o acoplamento capacitivo entre os enrolamen-

tos primário e secundário das bobinas de medida e dos transforma-

dores utilizados para fornecer uma voltagem em quadratura com a

corrente no primário a fim de balancear a ponte de indutância

mútua. Este acoplamento capacitivo causa defasagens espúrias

entre a corrente no primário e a voltagem no secundári01•

1
EIII traanforllladores ideal8 a

no 8ecundário develll eatar defa8ados
corrente no pr illl'r i oo

de, exata.ente, 90
e a voltagelll
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Na figura 3.3 foram esquematizadas as capacitâncias

existentes entre espiras e entre os enrolallentos, primário e

• (38)
secundárlo,.de ua transforaador real .

Fig. 3.3 - Esquema do acoplamento capaci
tivo em um transformador real.

Após diversos testes com algumas mudanças nesse tipo de

ponte de indutância mútua, chegamos a conclusão que seria melhor

usarmos uma ponte onde não fosse necessário o uso de

transformadores para balancear a componente em quadratura com a

corrente no primário.

B.MEDIDA

AMP.roT.

TRANSF.

PRt:-A~.

A

"ILCK-rn"

I(J';F • 1',

DEFASAOO:

Fig. 3.4 - Segunda versão da ponte de indutância mútua.
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Com a finalidade de possibilitar a automatizaçl0 da

ponte de indutância IDÚtua,for8.Dlsubstituidos os dois "dekatran"

por conversores DA multiplicativos.

Nesta ponte (Fig. 3.4) foi colocado um transformador na

saída do amplificador de potência a fim de desacoplar o circuito

primário do gerador de onda senoidal, possibilitando assim que o

enrolamento primário da bobina de medida fosse aterrado1•

Nesse tipo de montagem a defasagem entre a corrente no

primário e a voltagem no secundário2, devido a acoplamentos

capacitivos, fica reduzida apenas à contribuição devido à bobina

de medida, sendo possível reduzí-la ao máximo tomando alguns

cuidados em sua construção. O efeito de drenagem de corrente

através do ponto em comum entre os circuitos primário e

. (5 42)
secundár10 ' foi reduzido ao máximo através do uso de um

amplificador operacional de alta impedância de entrada (Z~1012Q).

Ví90)
DEFASAIXJR

v (O)

X I---i CCMP.

Fig. 3.5 - Diagrama em bloco do defasador.

O sinal em quadratura com a corrente no primário foi

conseguido através de um defasador, esquematizado na figura 3.5,

diminuir o

de medida.

tem a finalidade de

enrolamentoa da bobina

e

acoplamento

Veja seçio

um

no

à
entre corrente

nos referindo

'quela de

defa.ag •• , indes.j~vel.

no secund~rio. estamos

defa.agem exi.tente

1
Este aterramento

capacitivo entre os
3.3.3.

2
Quando fala.os em

pri.~rio e voltagem
diferença entre a

o
transformador ideal (90 ).
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feito com componentes eletrônicos padrão. Este defasador possui

ajuste de fase para cada freqü&ncia utilizada e Ull disposi tivo

("LED") que indica quando a tensão fornecida, V (90), está•

defasada de 90° com relação à corrente no primário.

o funcionamento deste disposi tivo (Fig. 3.5) se baseia

em multiplicar as duas tensões fornecidas pelo defasador (V (O) e•

V (90)) e comparar o resultado deste produto com uma tensão que•

equivale ao erro máximo permitido para a defasagem.

V = Vi coswti o

(3.1)

V.(90) = Vo sen(wt + ~)

Supondo ~ pequeno o produto das tensões fornecida pelo defasador

resulta em:

V2 V2o o
V.(O) x V.(90) = -r- (sen2wt + • cos2wt) + -2-~ (3.2)

Antes de compararmos este resultado com a tensão de

comparação fazemos com que ele passe por um filtro passa baixa1•

Com isso o termo entre parenteses (sinal alternado) será

filtrado, permanecendo assim somente o último termo (sinal

continuo) que é diretamente proporcional a ~. Assim, se a tensão

resul tante do produto das saidas do defasador for menor que a

1
A freqüência de corte de.te filtro te. que .er apropriadamente

e.colhida, tendo que .er .enor que W.
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tensão de comparação o "led" se apaga (indicando que as duas

voltagens estão em quadratura) caso contrário ele permanece

asceso.

Portanto a precisão do defasador é dada pelo desempenho

dos componentes eletrônicos e pela magnitude da tensão de

comparação.

3.2.1 - Pré-amplificador

Para melhorar a relação sinal ruído, obtendo uma

rejeição automática dos ruidos comuns a ambas secções da bobina

d . (5)secun ár1a , foi utilizado um pré-amplificador, com uma ganho

de 401, na saída da bobina secundária (Fig. 3.6). Com isso foi

evi tado também que ruidos fossem captados através do cabo que

liga a bobina ao "lock-in". O ganho deste amplificador é dado

pelo resistor RG através da equação (3.3).

+15

4.71l
10

+

-I1Ow-~

-

12
45

lNA 101

-=r IOw

-15

Fig. 3.6 - Circuito do pré-amplificador.
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(3.3)

Para evitar ruídos captados através da fonte de

alimentação, foi utilizado uma fonte de alimentação (±15V)

exclusivamente para este pré-amplificador.

3.2.2 - Conversor DA multiplicativo

Nessa versão da ponte de indutância mútua (Fig. 3.4)

foram utilizados, para o balanceamento da ponte, dois conversores

DA multiplicativos, de 12 bits, em substituição aos Itdekatranlt.

OCD

Fig. 3.7 - Diagrama em bloco de um conversor DA multiplicativo.

o funcionamento dos conversores DA multiplicativos

(Fig. 3.7) é semelhante ao de um divisor de tensão controlado

digitalmente. Sua voltagem de saida é uma fração da voltagem de

entrada, e é dada pela seguinte relação:

v =•
V.

1

4096 N (3.4)

onde N é o número digital que controla a voltagem de saida. Este

nÚllero N é fornecido por um contador ligado a um oscilador de
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onda quadrada, que faz com que o valor de N aumente ou diminua'.

3.2.3 - Aaplificador coa realiaentaçlo

Nessa versão da ponte de indutância mútua (Fig. 3.4)

havia uma forte dependência com flutuaçáes térmicas do conjunto

de bobina de medida, tornando assim impossível a real ização de

medidas precisas. Para solucionar este problema seria necessário

colocar a bobina de medida em temperatura fixa ou fazer com que a

corrente não varie com a resistência da bobina devido às

flutuações térmicas .

Primeiramente tentamos a construção de um
. 2

cr10stato ,

que além de solucionar o problema de flutuações térmicas das

bobinas de medida também possibilitaria um ganho na relação sinal

ruído e consequentemente uma maior sensibilidade do equipamento.

R

R

R

TL084

R

AMP.

OOBINA
~

Fig. 3.8 - Diagrama em bloco do circuito do
amplificador com realimentação.

1
Para

leituradonú.eroN.811IU.diaplay.foigravadaullla

"EPROM"
paratranafor.é-Iodebinérioparadeci •• l.

Z O

projeto
eacon.truçlode.t.crio.tatoa.r'de.critona

••çlo

3.4.
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Devido ao pouco tempo que dispunhamos para encerrar

nosso trabalho, fomos obrigado a deixar o desenvolvimento deste

criostato para um momento mais oportuno. Assim resolvemos fazer

algumas mudanças no circuito da ponte de indutância mútua para

que a corrente no circuito primário ficasse independente das

flutuações térmicas da bobina primária. Para isso colocamos um

amplificador operacional com realimentação (Fig. 3.8) a fim de

que a corrente aplicada à bobina primária permanecesse constante.

3.2.4 - Gerador de seno e cosseno

Uma outra mudança no circuito foi a substituição do

gerador de onda senoidal por um gerador ("BURN-BROWNtI) de seno e

cosseno (Fig. 3.9), o qual possibilitou a substituição do

defasador (Fig. 3.5) que tinha a desvantagem de necessitar de

ajustes de fase a cada freqüência utilizada, e também ajustes na

precisão da defasagem quando variávamos a corrente na bobina

primária.

El = 10 sen(27Tft)
c

C

Fig. 3.9 - Diagrama do circuito do
gerador de seno e cosseno.

A freqüência deste oscilador é dada por:



42.05 R
f = ------------ (3.5)

(C + 0.001) (3.785 + 2R)

mutua foram colocadas duas bobinas para compensar a diferen~a de

voltagem induzida nas bobinas secundarias1
, uma para cada fase.

A final idade destas bobinas e conseguir, variando sua

corrente, urn sinal nulo induzido na bobina secundariaz sem

. I - 4ass~m sua reso u~ao .

A8 f6 rll'la8
f6rma da bobi na

de8ta8 bobina8 e8tio
prill'l4iria,na figura 3.19.

2 Na eeolo 3.3.2 eet4i indicado os
dill'llnul0lo do einal induzldo na bobina
dlll'11nuiolo, ell'lboraneceee4iria, nlo fA euflclente.

3

culdado8 tOll'ladoe para
secund4ria. Port!1l'I

a
eeta

depend6ncia
magnt!tlco

da establlldade da
atravt!e da bobinaponte com

eecund4iria.
4

COIl'lO 81nal a ser balanceado t!
entrada de cada convereor,

ll'Ienor, podell'loe dlminulr a
dlminulndo 0 valor de cadavoltagem

"blt".
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balanceamento feito
oelos conversares DAC

V(90)

N 250üiV.

",40mV

23mV

balanceamento

pelas bobinas

V(O)

0,4095

0,0

4095,4095

4095,0

Fig. 3.10 - Diagrama esquemático do sinal balanceado
pelas bobinas e pelos conversores DA.

TABELA 3.1 - Dados referentes às bobinas de compensação

BOBINA DE COMP.

I

FASE

I~UAD~TURAcomprimento (mm)

3

diâmetro interno

(mm)36 34

diâmetro do fio (mm)

0,2840,284

número de camadas I
5 10

número de espiras

4590

impedância (O)

I2I4
auto-indutância

•
(mH) I 0,933I3,617

~A auto-lndutlncla foI calculada ueando o valor

m4dl0 do raio d. cada .nrola •• nto
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3.2.6 - Controle auto-'tico

Para maior rapidez e precisio na realização de cada

medida (visando já a automatização do equipamento), evitando

assia influências devido a pequenas flutuaç6es térmicas, foi

feito um circuito para manter a ponte continuaaente balanceada.

Para esse controle automático, foi ligado ua conversor

de voltagem para freqüência em cada uma das saídas do "lock-in"

(fase/quadratura) para o contador que controla a voltagem de

saída do conversor DAt•

VS IA Isaida cf I V/f I1CCNl'.

"I.D:K-IN'

I I+. ...,-----,
B

I saida 9rP.
- V/f

IICrnT.

Fig. 3.11 - Diagraaa esqueaático do controle automático.

Este controle automático (Fig. 3.11) funciona da

seguinte maneira: A voltagem lida no "lock-in" , fornecida a um

conversor de voltagem para freqüência (VIf) que faz com que

quanto maior a voltagem maior a freqüência de pulsos fornecidos

ao contador que controla os conversores DA. Estes pulsos faz com

que os contadores aumente ou diminua a voltagem de saída dos

conversores DA, a qual , fornecida ao "lock-in" a fim de

balancear a ponte de indutância mútua.

t
o cont.role .anual da ponte nlo foi retirado. Foi colocada u.a

chave que .eleciona u. do. doi. controle •.
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A medida que a voltagell lida no "lock-in" diminui os

conversores VIf diminui, gradativaaente, a freqüência de pulsos

fornecidos ao contador, até que a voltagem no "lock-in" seja nula

e consequentemente a ponte esteja balanceada. Neste momento

cessam-se os pulsos.

3.2.7 - Versao final da ponte de indutãncia ~tua

Nesta seção foi feito um diagrama em bloco da versão

final da ponte de indutância mútua (Fig. 3.12). Foram feitos

também desenhos detalhados de partes dos circuitos da ponte de

indutância mútua (figuras 3.13 a 3.16).

~k;) (90)
IB. m1P~

I BAlH.VJ I

SINAL
QUADRAT.
I(O) T B~

~(O)

~A!DA (O)
(90)

REF.

AI90 I II I "LCX::K-IN"v/r

1bbina de nedida

Fig. 3.12 - Diagr••• e. bloco da versão final
da ponte de indutância ~tua.
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3.3 - Bobinas de medida

Os enrolamentos das bobinas primária e secundária foram

feitos em f&rmas de "LUCITE",

Foi escolhido a colocação da bobina secundária

internamente à primária pelo fato de melhorar o fator de

preenchimento do sistema.

Em nosso sistema de medida, em vez de se movimentar a

amostra entre as duas secções da bobina secundária, movimentamos

o conjunto de bobinas de medida de tal forma a situar a amostra

no centro de cada secção da bobina secundária. Para este

movimento foi acoplado a este conjunto de bobinas um pequeno

motor (Fig. 3.17), possibilitando o movimento automático das

bobinas.

'DIDR

Fig. 3.17 - Desenho esquemático do acoplamento do
motor, utilizado no movimento das bobi
nas, com o conjunto de bobinas de medida.

3.3.1 - Bobina primária

No projeto da bobina primária foram observados as

seguintes condições:

1 - Campo magnético homogêneo na região da amostra.

2 - Rápido decaimento do campo magnético na região fora
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da bobina.

3 - Espaço disponível, limitado pelo sistema de

resfriamento da amostra.

4 - Campo magnético central, por unidade de corrente

aplicada, da ordem de algumas dezenas de gauss/A.

2n i N
B =

L c
(cosfl - cosa) ( 3 • 6 )

onde i é a corrente que flui na bobina primária

(i(cgs) = c/I O i(SI) ), N o número de espiras, L o comprimento

(cm), e a e fJ (Fig. 1.2) são os ângulos de incl inação das retas

que ligam o ponto no qual queremos calcular o campo magnético às

extremidades da bobina primária1•

Para facilitar a determinação dos parâmetros

(comprimento, diâmetro e número de espiras) foi feito um programa

em microcomputador em linguagem FORTRAN-772 para desenhar a

forma do campo magnético no eixo central da bobina.

Depois de tentarmos vários modelos de bobina, resolvemos

separar a bobina primária em três secções coaxiais adjacentes

(Fig. 3.18), sendo as duas secções nas extremidades com um maior

número de espiras, de tal forma a homogeneizar o campo magnético

na região da amostra. Para diminuir o acoplamento magnético com

metais, como o "HELI-TRAN", nas proximidades, recorremos à

I . d 1 (9,32,38)so ução clta a por a guns autores onde foram feitos,

para a bobina primária, dois enrolamentos coaxiais concêntricos e

enrolados em sentidos opostos obedecendo a seguinte relaçã03:

(3.7)

1
Veja os cálculos detalhados dessa equaçlo no AP!NDICE I.

2
Este programa está listado no APtNDICE IV.

3
Com este tipo de enrolallento o campo magnético decai COJIIO u.

quadrupolo JIIagnético nas proxillidades das borbas da bobina e COJIIO

UJIIoctupolo lIagnético ell regiões distantes da bobina.
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onde N é o número de espiras e A a área de cada enrolamento. O

índice 1 indica o enrolamento interno e o índice 2 o externo.

• ~

II I\bll~b
c- Bob.comp..lrudQlJlldralura

q C
- Boh.comp.IIinlllfB'H'r PIe r
-Bob.prim.dB borrlBIntt'r""

151 I
Ib

p
- Rob.prlm.rl",horrl" "xtt'rnBlb r
-IInb.I' ,. I ",.c ••"t"t1Irlt",,,,.,.

I~ I r-!loboprim.ct'lIl,.,o1ext.ernB
10

B
- flob.8(>cundé.rls1I fi

.- IInb."t'r.u",llIr't "~,II Plbll~b
l'-li •• I o '\0 hoh.

I" t '" •Irlt •• 'tll\1 r

-R,tI o d ••boboli 1"\ fII.,.'( t .'·'IIlo1•• (1 I
q .: I •I

r2
i

Fig. 3.18 - Esquema dos enrola.entos das bobinas de medida.

NINI<o .o
li)

a)

*nnidades em m.:i..limetro

li)

<ON

28

b)

Fig. 3.19 - Fôrmas para os enrolamentos da bobina primária:
a) externo e b) interno, e bobinas de compensação.
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No caso de nossa bobina fizemos, para cada secção do

primário, o enrolaaento externo COIl metade do número de espiras

do enrolamento interno. Assim, variamos o raio de cada secção do

enrolamento externo (Fig. 3.19) para que fosse obedecida a

relação (3.7).

3.3.2 - Bobina secundária

o enrolamento secundário (Fig. 3.18) foi feito de duas

secçães coaxiais adjacentes ligadas em série e enroladas em

sentidos opostos de tal forma que a soma das voltagens induzidas

nas duas secções resulte, no caso de dois enrolamentos idênticos,

em um sinal nulo. Para minimizar a voltagem total induzida na

bobina secundária foram retiradas algumas espiras de uma das

secções até encontrarmos um sinal
,. 1mln1mo . Esta operação,

retirada de espiras de uma secção do secundário, foi dificultada

devido à bobina secundária estar localizada internamente à

primária.

Para a definição das dimensões (Fig. 3.20) e do número

de espiras da bobina secundária foram observadas as seguintes

condições:

1 - Região de homogeneidade do campo magnético induzido

pela corrente na bobina primária.

2 - Diâmetro interno e externo dado pelo sistema de

resfriamento e pela bobina primária respectivamente.

3 - Indutância mútua entre primário e uma secção do

secundário da ordem de alguns mH.

M = Ns n ~o A

1
o sinal mínimo conseguido é da ordem de

dada por apenas uma s8cçio.

-3
10

(3.8)

vezes a voltagem
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onde N é o número de espiras de uma secção da bobina secundária,8

n é o número de espiras por unidade de comprimento da bobina

primária, ~o é a permeabilidade do vácuo, e A é a área da bobina

secundária.

~Iml~I~N N N m

*unid;:tdnc:: ,..", mi 1 iJflf'tn-'

Fig. 3.20 - Fôrma para a bobina secundária.

Na tabela abaixo estão listados alguns dados referentes

às bobinas primária e secundária (Fig. 3.18).

TABELA 3.!! - Dados referêntes às bobi
nas primária e secundária.

primária
--

secundária
bobina (cada)

P 1c
P1bPZcPZb

comprimento

(mm)2882889

diâmetro interno

(mm)343449,250,623

diâmetro do fio

(mm)0,2840,2840,2840,2840,119

número de camadas

4102523

número de espiras

3682501841251830

impedância

(Q) 1410107330

auto-indutância

*
(mH )5,893 242,9410,465 2,9565,216

*A auto-indutância foi calculada usando o valor médio do ralo

de cada enrolamento.

__ Como as bobinas das bordas slo iguais,
nas as caracter1sticas de uma delas.

foram listadas ape-
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3.3.3 - Acoplaaento capacitivo

Por maior que sejam os cuidados tomados no enrolamento

das bobinas primária e secundária, sempre haverá um pequeno

acoplamento capacitivo entre estes dois enrolamentos.

Para minimizar esse acoplamento capacitivo foi colocada

uma blindagem eletrostática entre os dois enrolamentos. Esta

bl indagem eletrostática (42) foi feita de uma chapa de cobre de

0.1 mm de espessura. Foi tomado o cuidado para não fechar o

"loop" com a chapa de cobre, evitando assim que ocorra indução de

corrente na blindagem. Esta corrente induzida na blindagem

poderia blindar uma parte do campo magnético da bobina primária.

Uma outra providência tomada foi enrolar as duas

bobinas, primária e secundária, de tal forma que a camada interna

do primário e a camada externa do secundário estejam em potencial

terra (Fig. 3.21). Ou seja, as camadas mais próximas entre

.. d' t t . 1(2)pr1már1o e secun ár10 es ão em um mesmo po enC1a ,

assim a capacitância entre as duas bobinas.

~ ; ~ B.Prinária-~r-------------------Bl:indaqan

~ ~ ~ -!-; ~B.se=láriag

diminuindo

Fig. 3.21 - Desenho esquemático do enrolamento
das bobinas primária e secundária.

3.3.4 - Blindagem magnética

No aparelho utilizado para resfriamento da amostrat não

podemos movimentar a amostra porque dispomos de uma região muito

pequena para colocá-Ia.

t
Este aparelho será descrito na seçio 3.5.
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Devido a este fato temos então que movimentar o conjunto

de bobina de medida, mas para isto precisamos reduzir .ais ainda

o acoplamento do campo magnético com materiais nas proximidades.

Assim foi feita uma blindagem magnética com uma chapa de ~-metal

de 1 mm de espessura (Fig. 3.22).

Em cada extremidade da bobina primária foi colocado um

conjunto de dois discos de IJ-metal. O primeiro disco com um

diâmetro de 100 mm e o segundo com 56 mm. Estes dois discos estão

separados um do outro por uma distância de 2 mm, e o conjunto de

discos separado da borda da bobina por uma distância de 2.2 mm.

Ligando os dois conjuntos de discos, a fim de fechar o

fluxo magnético, foram colocadas três barras de ferro doce de 76

mm de comprimento.

*unidades em milímetro

.....•
I
II

... " .. -- .

......• - •.-' -

i
l'"

Fig. 3.22 - Blindagem magnética.

3.4 - Criostato

Foi Projetado e construido um pequeno criostato para

manter as bobinas imersas em nitrogênio líquido. Para o projeto

do criostato tivemos que levar em conta algumas restrições, como
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limi tações nas dimensões e formato, impostas pelo sistema de

resfriamento da amostra.

Primeiramente o criostato tinha de ser construido com um

furo de pouco mais de 11mm em seu eixo central, de tal forma que

ele pudesseenvol ver um tubo de llmm que é parte integrante do

sistema de resfriamento da amostra.

Segundo, ele não podia ser muito grande devido ao pouco

espaço de que dispunhamos, e também não podia ser muito pequeno

para que o nitrogênio não evaporasse rapidamente deixando emersa

uma parte da bobina.

Na figura 3.23 está desenhado o criostato, em unidades

milimétricas, feito de aço inox.

I

T' I· I

I ".riI I:
. !

I;!: I
I. I! ,. l' I
I·' I

I·· I••
'I, I
'I 'i I: I •

I:

li
I

"

I
I
I

I:

I;

I:

, I;

IL-

l. --..--11 :

..

~ .-r
ir=vl
~ ~ . II f . I~ Ccneccã:

d r= !".. vácu::~t Tubo'il,' s ae

ti

,.'..:.-~-=s: -=:!": ~.:.2..í..-:let:I":'

Fig. 3.23 - Desenho do criostato
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No eixo central deste criostato foram colados, com cola

araudi te na proporção 2xl (adesi vo/endurecedor), dois tubos de

quartzo1 concêntricos cujos diâmetros estão listados abaixo.

TABELA 3.111 - Diâmetro dos tubos de quartzo.

tubo interno

tubo externo

diâmetro interno

(mm)

11,5

14,5

diâmetro externo

(mm)

13,4

17,1

Porém este criostato apresentou alguns problemas:

1 - Por não conseguir descolar os tubos de quartzo sem

quebrá-los, a cada abertura do criostato era necessário a troca

destes tubos, tornando o criostato muito dispendioso.

2 - Dificuldades de se encontrar no mercado tubos de

quartzo, nas dimensões corretas, para substituir aqueles que

eventualmente eram quebrados.

3 - Pequeno tempo de duração do nitrogênio liquido no

criostato. Era necessário reenchê-lo a cada 10 minutos.

4 - Isolamento térmico debil itado fazendo com que as

paredes externas do criostato ficassem cobertas de gelo.

Para solucionar os dois primeiros problemas, listados

acima, foi colado em cada extremidade dos tubos de quartzo um

anel de aço inox de aproximadamente 10 mm de comprimento

(Fig. 3.24). Estes aneis foram feitos com diâmetro interno igual

ao diâmetro interno do tubo de quartzo no qual seria colado, e o

diâmetro externo com uma folga de 2 décimos de milimetro do

1
Os tubo8 foralll eacolhldos aerelll de quartzo peja pureza e por

suportarelll choques térlllicos.
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diâmetro da posição na qual ele seria encaixado no criostato.

Após encaixado no criostato foi colocado uaa pequena camada de

cola araudite (2xl) sobre a junção do anel com o criostato.

I.. +-
1 U 100

+ 4

*unidades em mil1lretro

85
l.. ,l
~ DI

~

Fig. 3.24 - tubos de quartzo com aneis de aço
inox fixados em suas extremidades.

Para solucionar os dois últimos problemas, listados

acima, seria necessário a construção de um outro criostato.

Porém, devido ao fato de não dispormos de tempo suficiente para

aguardar a construção de um novo criostato, resolvemos abandonar

temporariamente o projeto do mesmo.

3.5 - Sistema de resfriamento da amostra

Para o resfriamento da amostra foi usado um sistema

comercial de transferência de helio líquido 1, "HELI-TRAN" modelo

LTR-3 da "APD Cryogenics", desenhado para esfriar amostras em um

espectrômetro de RPE (Ressonância Paramagnética Eletrônica) em

1 .
E8te 81stema f01 montado e colocado

paralelo com o desenvolvimento do sU8ceptOmetro.

elll funcionamento em
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temperaturas que variam desde 2.O até 300K. A temperatura é

controlada digitalmente por uma unidade microprocessadora da

"Scientific Instruments, Inc." modelo 5500-5.

---1

: COniunto
,
t dl! I..d)IJ1,I~;
\

_.J

Cilindro
de Hélio

t-'ianôrretro

de Hg

("DEWAR")

Reservatõ

rio de

1I0lio J(

r-
II
I
II
t

Fluxírretros

Controlador
de

temnerutur(\

("com END ASSEMBLY")
'"

Unido final

de resfriamp.nto

u
tv1anôrnetro

130mba de VZ1CUO

Fig. 3.25 - Montagem do sistema de resfriamento da amostra.

Este sistema (Fig. 3.25) tem algumas vantagens sobre os

sistemas tradicionais de resfriamento de amostras:

1 - Devido às suas pequenas dimensões e por estar todo

montado em um "rack", este sistema é de fácil manuseio e pode ser

facilmente transportado.

2 - Facilidade de troca de amostras sem que haja a

necessidade de elevar sua temperatura.
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3.5.1 - Descriçlo do "HELI-TRAN"

o "HELI-TRAN" é constituido de dois componentes

principais (Fig. 3.25): uma linha flexível de transferência de

hélio liquido com seu adaptador para o reservatório de hélio

liquido ("dewar"), e uma unidade final de resfriamento ("COLD END

ASSEMBLY") na qual está localizado o porta amostra.

Na linha de transferência (Fig.3.26) temos duas

blindagens térmica: Uma feita com uma parede evacuada e outra

feita por um fluxo de hélio paralelo ao fluxo de hélio líquido

que vai para a unidade final de resfriamento (fluxo do "tip").

Esta blindagem feita com fluxo de hélio tem a finalidade de

absorver radiações térmicas do ambiente e manter constante o

fluxo do "tip".

Fluxo do "TIP"

l..lálvula de
aqulha

--Reservatório de
hélio "DEI'II\R"

FlW<Q da
blindaqem
de calór

Válvulas d" alivio
-12 em d" Hq

Fluxo d"
bLinciaaem
de calor

II.t:LI0
L1CUIOO

,/;:::" mine

Fi ltro de enlrada

Fig. 3.26 - Detalhes da linha de transferência
e seu adaptador para o "dewa--,
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No final da linha de transferência, na parte que encaixa

na unidade final de resfriamento, há uma válvula de agulha1 que

serve para controlar o fluxo de hélio do "tip". Em sua outra

extremidade há um filtro para evitar que cristais de gelo ou

outras impurezas, contidas no reservatório de hálio, entupam a

linha de transferência.

Na unidade final de resfriamento (Fig. 3.27) há dois

termopares e um aquecedor. Um dos termopares, Tl, fica junto ao

aquecedor mantido em vácuo, não tendo assim contato com o hélio.

Este termopar é usado, em conjunto com o aquecedor, para

controlar a temperatura e também para leitura. O outro termopar,

T2, está localizado um pouco abaixo do porta amostra, na região

onde há fluxo de hélio, e é usado simplesmente para leitura da

temperatura.

1----1 '.', •• " "'"''
I ~"""""I"'''\
, r <,11'

,l
~:'IÚIII

Fig. 3.27 - Detalhes da unidade final de resfriar nto.

1
Esaa

removê-Ia.

válvula t! muito frégil, por isto reco.endado nilo
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60

,/,/
50
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5 10

'l'AXA DE VAroR DE mIO
20

Fig. 3.28 - Leitura do fluxímetro verso
fluxo de vapor de hélio.

Segundo o manual de instruções a temperatura na amostra

pode ser calculada, usando tanto alei tura da temperatura do

termopar 1 quanto do termopar 2, através das seguintes equações:

1.7

T = T1

+

(3 .9 )

8

F

1.1

T = Tz

+
8 F

onde T é a temperatura da amostra e F o fluxo do "tip" dado em8

ll/h (litros por hora de hélio liquido). Porém, a leitura do

fluxímetro é dada em unidades milimétricas. Para transformá-Ias

em ll/h utilizamos o seguinte procedimento: Primeiramente
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transformamo-nas em vl/min (litros por minuto de vapor de hélio)

usando o gráfico da figura 3.28, feito isto utilizamos a equação

(3.10) para converter o fluxo de hélio de vl/min para lI/h:

F(ll/h) =
60

754 F(vl/min) (3.10)

Após alguns experimentos foi verificado que as equações

anteriores não são válidas para todas as temperaturas. Por isto

tivemos que colocar um terceiro termopar no local da amostra e

fazer uma nova calibraçã01•

3.5.2 - Funcionamento do "HELI-TRAN"

Devido ao fato do manual de instruções do "HELI -TRAN"

ter sido muito mal escrito, deixando nos com muitas dúvidas sem

esclarecimento, colocá-Io em funcionamento foi uma tarefa muito

árdua. Tarefa essa comparável ao trabalho de desenvolvimento do

susceptômetro.

Procedimentos iniciais

Para iniciar um experimento com o

necessário seguir o seguinte procedimento:

"HELI-TRAN" é

1 - Atarrachar o conjunto de bobinas na unidade final

de resfriamento.

2 - Ligar a bomba de vácuo e fazer vácuo no sistema a

-3
10 mm de Hg ou melhor.

3 - Introduzir o adaptador da linha de transferência no

reservatório de hélio.

1
Detalhes desta callbraçlo slo dados no capitulo IV.
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4 - Fechar a válvula da recuperação do reservatório de

hélio e introduzir lentamente a linha de transferência em seu

adaptador.

5 - Conectar a outra extremidade da linha de

transferência na unidade final de resfriamento, enroscando-a umas

4 voltas.

6 - Abrir as Válvulas dos fluxímetros deixando que o

hélio flua através do sistema.

7 - Elevar a pressão do reservatório de hélio entre 130

e 250 mm de Hg.

8 - Aguardar de 20 a 60 minutos, dependendo da pressão

colocada no reservatório de hélio, até que a temperatura em TI

caia a 4.2 K. Após a temperatura em T1 chegar a 4.2 K aguardar

alguns minutos até que o fluxo do "tip" se estabilise. Para um

menor consumo deixar que a pressão do reservatório caia até cerca

de 70 mm de Hg, durante o período de resfriamento do sistema1•

9 - Fechar a válvula de agulha ao ponto máximo em que

TI continue registrando 4.2 K (cerca de I volta a partir da

posição em que a Válvula está completamente fechada)2.

10 - Para temperaturas acima de 4.2 K, fechar mais ainda

a Válvula de agulha (cerca de 1/2 volta aberta) até que o fluxo

do "tip,,3 seja menor do que 25 mm. o fluxo na blindagem da linha de

trans ferênc ia deve sempre permanecer em torno de 35 mm af im de

manter constante o fluxo do "tip".

Após estes procedimentos o "HELI-TRAN" está pronto para

deepreeeuri8açio do reservatório

Uma de8preeeuri8açlo rápida a

11% do volume total de h4110

de 130 mm de 8g coneome 5%.

conectado o adaptador da 1inha

1 É de8acon8elhável uma rápida

de h41io poi8 aumenta o con8umo.

partir de 250 mm de Hg con8ome

contido no re8ervatório, e a partir

Congelamento na regilo em que e8tá

de tran8ferência tamb4m aumenta o consumo.

2
o aju8te da válvula

aproximadamente 1/4 de volta.
3

Para temperatura8 ma18

e8te fluxo.

de

altas

agulha tem

nece8sário

uma histerese

dIminuir mai8

de

ainda
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que seja realizado o experimento. A varredura de temperatura é

feita com o auxilio do controlador de temperaturas, inserindo a

temperatura desejada no "SET POINT" . É aconselhável fazer

Para temperaturas mais aItas deve-se escolherpara o

variações lentas na temperatura, ou seja usar um valor pequeno

"RATE" 1•

valores mais apropriados para os parâmetros "PROP"

(proporcional), "DER" (derivada) e "INT" (integral)2.

Procedimentos finais

Para interromper a transferência de hélio segue se o

seguinte procedimento:

1 - Fechar a válvula de agulha.

2 - Despressurizar lentamente o reservatório de hélio

abrindo aos poucos a válvula da recuperação.

3 - Fechar as válvulas dos fluxímetros depois que houver

cessado o fluxo de hélio através deles.

4 - Aguardar que a temperatura se eleve acima de 270 K.

5 - Desconectar a linha de transferência da unidade

final de resfriamento e retirá-Ia do reservatório de hélio.

6 - Retirar o adaptador da linha de transferência do

reservatório de hélio.

7 - Desligar a bomba de vácuo, fechando primeiramente a

válvula na unidade final de resfriamento.

Cuidados importantes

Existem alguns cuidados importante a serem tomados para

que haja um bom funcionamento do "HELI-TRAN".

1
temperatura por

que os melhores

var iaçlo da
m08traram

mi nuto. Te8tes

nO.er08 elo

»RATE" é a taxa de

durante a8 medida8 n08

aquele8 menore8 que 3K/min.
2
Slo estes para.etr08 que fornecem

aquecedor. Em baixa8 temperatura8 tod08

alta8 te.peratura8 ele8 devem ser dimlnuid08.

a
ele8

potência aplicada

slo iguais a 50.
ao
Em
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*0 vácuo da linha de transferência deve ser refeito

periodicamente a 10-4 ma de Hg ou melhor. Um vácuo ruim na linha

de transferência provoca um aumento no consumo de hélio.

*0 filtro da entrada da linha de transferência deve ser

limpado periodicamente. Cristais de gelo e impurezas contidas no

reservatório de hélio entope esse filtro fazendo surgir

instabilidades nos fluxos.

*A bomba de vácuo deve ser ligada em temperaturas acima

de 25 K. A partir desta temperatura pode haver condensação de

umidade no tubo de quartzo, onde está localizado o porta amostra,

devido a pequenos vazamentos existentes na unidade.
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CAP!1lJLO IV

MEDIDAS E AtMLISE OOS RESULTAOOS

4.1 - Campo magnético aplicado na amostra

Foi medido, com o auxílio de uma pequena bobina (bobina

sonda) enrolada em uma vareta de PVC, o campo magnético em alguns

pontos do eixo central da bobina primária.

TABELA 4.1 - Dados referentes à bobina utilizada
para as medidas do campo magnético
no interior da bobina primária.

comprimento (mm)

diâmetro interno (mm)

diâmetro externo (mm)

diâmetro do fio (mm)

número de espiras

2,6

6,0

8,6

0,119

180

A bobina sonda foi colocada no interior da bobina

primária, através da qual foi feito passar um fluxo de corrente

alternada com amplitude de 173 mA (rms) e com uma freqüência de

98,9 Hz. Medimos em alguns pontos a voltagem induzida na bobina

sonda e calculamos o campo magnético através da seginte equação:

c

30000

v

n A Ca)

( 4 • 1 )
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onde Bo é dado em Gauss, c é a velocidade da luz (ml s), V a

voltagem induzida na bobina sonda (V), n o número de espiras, A a

área da seção reta da bobina sonda (m2), e (U a freqüência da

corrente aplicada na bobina primária (Hz).

No gráfico da figura 4.1 foi feita uma comparação entre

o campo magnético calculado teoricamente com o auxílio do

programa listado no APtNDICE IV e o campo magnético medido

experimentalmente, apresentando uma boa aproximação entre os dois

resultados.

Foi medido e esboçado no gráfico (Fig. 4.1), também, o

campo magnético após ter sido colocado a blindagem magnética.

Esta medida nos mostrou, como já era esperado, um decaimento mais

acentuado do campo magnético fora da bobina, sem contudo alterar

sua forma no interior da mesma.

20

-- curvo teorico
***** si blind. mag .••••••cl blind. mago

15

,,-...

(J)(J)::loCl--
e",

<: 10~oCL~<:ü

5

o I
-8

BOBINAS

DE MEDIDA

-4 O 4
POSICAO (em)

Fig. 4.1 - Gráfico comparativo entre o campo mag
nético medido experimentalmente, com
e sem a blindagem magnética, e o campo
mangético obtido por cálculo teórico.

8
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4.2 - lndutancia mótua entre as bobinas pri-'ria e secund4ria

Foi verificada a indutância mútua entre a bobina

primária e cada uma das secções da bobina secundária, e também

entre a bobina primária e a combinação em série das duas secções

da bobina secundária (bobina secundária total). Para isto foi

medida a voltagem induzida em um dos secundários e na combinação

em série dos dois secundários.

Aplicando uma corrente alternada de 173 mA com uma

freqüência de 98,9 Hz, obtivemos uma voltagem induzida em uma das

secçêes da secundária de 771 mV e na combinação em série das

secções da secundária de 707 ~V1. Assim, usando a equação abaixo:

obtemos:

M =

v

ú) I
p

(4.2)

indutância mútua entre primário e um secundário

indutância mútua entre primário e secundário

4.3 - Calibração do "HELI-TRAN"

7,17 mH

6,58 ~H

Para a calibração do "HELI-TRAN" foi colocado um

termopar de ouro/cromo no lugar da amostra e feito uma variação

na temperatura do "tip" , desde 4,2 K até 55 K. Para cada

temperatura foi medido o valor da temperatura no "tip" (T1) e na

amostra (T ) para diversos valores de fluxo de hélio. Os valores8

1
Para ~edida de ••a. voltagen. foi utilizado o »lock-in» SR530.
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medidos nesta calibração foram listados na tabela 4.11 e foi

feito também um gráfico (Fig. 4.2) da diferença de temperatura

lida nos dois termopar (âT1a = T8 - T1) em função do fluxo de

hélio líquido por hora (lI/h).

TABELA4.11 - Dados obtidos na calibração do "HEL1-TRAN",

T1(K) T (K)F(mm)F(ll/h)8

4,31

5,1133,00,804

4,27

6,0728,00,647

4,19

7,5925,00,552

4,22

8,1024,00,521

4,28

9,1122,50,474

6,00

11,9522,00,458

8,00

14,6421,50,442

9,98

17,3321,00,426

12,54

21,5820,50,411

14,98

18,5026,00,584

14,90

20,2024,00,521

14,97

25,2520,00,395

15,00

29,1218,00,332

17,50

29,7019,50,379

20,00

32,1219,00,364

22,95

35,5019,00,364

23,97

37,6518,50,348

24,00

41,8017,50,316

24,00

61,7015,50,253

27,06

42,2418,50,348

30,05

46,8518,00,332

29,95

70,6015,00,238

30,00

101,0012,50,159

34,02

53,5017,50,316

39,02

63,3017,00,301

38,88

82,9215,00,238

39,00

93,5014,00,206

45,06

95,0014,50,222

45,00

106,7013,50,191

52,00

127,2012,50,159

54,90

157,7011,O0,112
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Como o termopar utilizado na calibração do "HELI-TRAN"

possui ferro em sua composição, não é possível realizar as

medidas para as amostras com este termopar no interior da bobina

de medida. Assim é necessário calcularmos uma equação que forneça

a temperatura na amostra em funç~o da temperatura no "tip" e do

fluxo de hélio liquido. Para isto obtivemos a seguinte função que

melhor ajusta os pontos do gráfico da figura 4.2.

217,328

T = T + 7 487 F"
8 te>

onde F é o fluxo de hélio liquido por hora (lI/h).

120

9
"......... ::lC::--..-

"""'

••O-~••--..-t- 60I
".........

o~-C/)oEo'-'"t- 3

(4.3)

0.0 0.2 DA 0.5

FLUXO (lI/h)

0.7 0.9

Fig. 4.2 - Grá.fico da curva de calibração para o "HELI-TRAN".
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4.4 - Calibraçao do BUBcept8.etro

Para calibraçáo do susceptômetro foi feita uma medida da

susceptibilidade magnética AC de uma amostra de Sulfato de Cobre

penta-hidratado (CuS04 • 5H20).

Foi escolhida esta amostra por ser um sal paramagnético

de susceptibilidade magnética conhecida, a qual obdece à lei de

Curie.

c
x =

T

onde C é a constante de Curie1•

Um outro motivo para a escolha desta amostra é que ela

possui uma susceptibilidade magnética pequena à temperatura

ambiente, possibilitando a verificação da sensibilidade do

equipamento.

4.4.1 - Resultados para o Sulfato de Cobre penta-hidratado

Foram feitas medidas para o Sulfato de Cobre

penta-hidratado em temperaturas entre 5 e 160 K.

Estas medidas foram feitas colocando a amostra ora no

interior de uma secção da bobina secundária ora noutra, e medindo

a voltagem induzida devido a amostra ao aplicarmos um campo

2
alternado com freqüência de 98,9 Hz .

A amostra foi colocada fixa em uma posição, no porta

1
o deeenvolvimento

conetante estio contidoe
desta equaçlo

no APtNDICE 111.
e o valor alg4brico desta

2
Como foi vieto na seçlo 1.2 a diferença

induzidae nas secç3es da bobina secundária

sU8ceptibilidade magn4tica da amoetra.

entre a voltagens

é proporcional a
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amostra do lHEL1-TRAN" (Fig. 3.27), e foi feito o movimento do

conjunto de bobinas de medida de tal forma que a amostra ficasse

posicionada ora em uma secção da.bobina secundária ora noutra.

Foram utilizados 62 mg de amostra, pulverizada, colocada

em um tubo de quartzo de 3 mm de diâmetro, o qual é utilizado em

experimentos de RPE (Ressonância Paramagnética Eletrônica).

Os dados deste experimento estão listados na tabela

4.111. Onde âN (âN = N1 - Nz) é a diferença entre as leituras no

display (seção 3.2.1) para a amostra em cada secção da bobina

secundária, TI é a temperatura no "tip", Fluxo(mm) é o fluxo lido

diretamente no fluxímetro, Fluxo(ll/h) é o fluxo calculado

através do gráfico da figura 3.28 e da equação (3.10), e por

último T que é a temperatura na amostra calculada através da•
equação (4.3 ).

20

*

CuSO 4 - H2 O-l 15-
I
----..4>
•...

~
C~ 10••• Io~.••...•.
><

J

-........

5

o
o 40 80 120

TEMPERATURA (K)

160 200

Fig. 4.3 - Gráfico do inverso da susceptibilidade magné
tica do Sulfato de Cobre penta-hidratado (em
unidades relativas) em função da temperatura.
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TABELA 4.111 - Dados obtidos através das medidas
realizadas para a amostra de Sul
fato de Cobre penta-hidratado.

àN T (K)Fluxo(mm)Fluxo(ll/h)T (K)1 8

1398,30

4,1732,00,7724,84
1063,50

6,0229,50,6947,22
974,51

6,5129,50,6947,71
928,69

6,8029,50,6948,00
889,84

7,1029,50,6948,30
843,28

7,5929,50,6948,80
766,76

8,1028,50,6629,63
751,84

8,3929,00,6789,75
720,09

9,0129,00,67810,37
686,75

9,4029,00,67810,76
663,37

6,9923,00,48912,58
618,91

7,9923,00,48913,58
584,20

9,0023,00,48914,59
547,37

9,9923,00,48915,58
488,10

11,9723,00,48917,56
441,96

13,9823,00,48919,57
409,58

14,0122,50,47420,26
405,97

16,0123,00,48921,60
383,03

15,5022,50,47421,75
372,54

17,9922,50,47424,24
351,37

20,0123,00,48925,60
340,91

18,0021,50,44225,94
337,82

21,0123,00,48926,60
315,39

22,0022,50,47428,25
300,15

23,5022,00,45830,54
281,09

25,9922,50,47432,24
273,05

27,9422,50,47434,19
258,44

29,8722,00,45836,91
239,39

31,6621,50,44239,60
223,20

35,2621,00,42644,21
208,79

37,7118,50,35053,52
208,28

33,8617,50,31654,26
190,82

35,6317,50,31656,03
178,88

40,0917,50,31660,49
175,44

42,2817,50,31662,68
162,74

45,1317,50,31665,53
156,53

46,8717,50,31667,27
139,70

44,3716,00,26973,37
122,68

44,3415,50,25377,03
114,30

45,2415,00,23881,82
107,70

47,7215,00,23884,30
101,79

49,6314,00,20696,11
95,44

51,5313,50,191103,53
80,01

51,5112,50,159117,59
69,81

51,4211,50,128134,76
55,37

52,4110,50,096158,31

Na figura 4.3 foi feito um gráfico do inverso de t1N

(t1N cx: 'X) em função da temperatura da amostra (T ), no qual forams

usados os dados experimentais listados na tabela 4.111. Este
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só já comprova um bom funcionamento do

susceptômetro, uma vez que a amostra forneceu um coaportallento

linear, obdecendo a Lei de Curie.

A curva que melhor ajustou os pontos medidos no gráfico

da figura 4.3 é dada pela seguinte expressão:

= 0,1037 T + 0,08848 (4.4)

Fazendo
1

~ = O, na equação (4.4), obtemos a

temperatura de ordenamento igual a e = -0,85 K que é bem pr6ximo

do resultado obtido por HOCKMAN et alii (1981), o qual é igual a

e = -1 K.

4.4.2 - Cálculo teórico da susceptibilidade magnética

A susceptibilidade magnética da amostra utilizada

obedece a lei de Curie:

x =

2 2
NA 8 (8 + 1) g ~B

3 KB T

( 4 • 5 )

onde NA é o número de avogrado, ~B o magneton de Bohr, KB a

constante de Boltzmann, S o spin, g o fator giromagnético e T a

temperatura na amostra.

o fator g médio, do Sulfato de Cobre penta-hidratado,

foi medido utilizando a técnica de RPE em banda X (v'" 9 GHz)

resultando em g = 2,2, o qual está em acordo com a literatura.
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Usando a equação (4.5) para S igual a 1/2, obtivemos uma

relação (eq. 4.6) que fornece a susceptibilidade magnética, para

o Sulfato de Cobre penta-hidratado, em função da temperatura, e

em unidades de cm3/mol.

x =
0,45

T
(4.6)

Onde o valor 0.45 é a constante de Curie, teórica, para o Sulfato

de Cobre penta-hidratado.

4.4.3 - Cálculo da constante de calibraçao usando os valores dos

elementos da ponte de indutancia mótua

Faremos aqui apenas os cálculos para a parte real, X',

da susceptibilidade magnética. Os cálculos para a parte

imaginária sáo idênticos a estes, resultando em uma mesma

constante de calibração.

Através do circuito eletrônico da ponte indutância mútua

(Fig. 3.14) esquematizado na figura 4.4, foi obtido as seguintes

constantes de proporcionalidade:

K = 27, 7xl0-3 Q-1

(4•7)
-3

Q = 3,86x10

Não foi verificado o valor de K porque ele não é constante, ec

também porque ele desaparecerá após algumas manipulações
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algébricas.

I = KV(]

(O)

(90)
B

V I I V = a. (11/
o l YVo

Fig. 4.4 - Diagrama esquemático das voltagens em
quadratura registradas pelo "lock-in".

A componente em quadratura do sinal na entrada A do

"lock-in" é dada por:

secundário
VK VoG W MOK VoG W M

= +
s/ amostra

A c c

amostra

VA
K

VoG W MO K VoG W MK V G W 47tX'ryM(4.8)= ++
no sec.1

c cO 1

amostra

VK VoG W MoK VoG W MK V oG W 47tX'ryM2
= +-no sec.2 A c c

onde M. é a indutância mútua entre as bobinas primária e1

secundária, G o ganho do pré-amplificador (G = 401), e ry o fator

de preenchimento do sistema.
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o sinal na entrada B do "lock-in" é dado por:

sendo,

(X =
1

4096 2
(4.10)

onde o índice i (= 0,1,2) indica a posição da amostra

(O - amostra fora do secundário, e 1 e 2 - amostra no secundário

1 e 2 respectivamente). N é o número, lido no display, que

controla a saída do conversor DA.

Para que a ponte de indutância mútua esteja balanceada

(sinal nulo no "lock-in") é necessário que as voltagens nas

entradas A e B do "lock-in" sejam iguais. Ou seja, é necessário

que VA e Va, nas equações (4.8) e (4.9), sejam iguais. Assim,

igualando essas equações:

=

ou

KG6>M +KG6>M -Qa = Oo c c o

=

=

(4.11a)

(4.11b)

(4.11c)
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Subtraindo (4.11c) de (4.11b) obtemos:

logo,

X' =

Q (a - a )1 2

4m) K G (a) (M1 + M2)

substituindo

(~7,17 mH).

a i pela expressão (4.10) e usando que

x' =
Q (N 1 - N2)

4JtT1K G w 2M 40961

=
Q f-N

JtT1K G W M1 32768

(4.12)

Para a equação de calibração , interessante que X' seja

dada em função do f.N, da freqüência do campo magnético aplicado e

do volume da amostra. Ou seja, uma equação da seguinte forma:

f.N

wv
8

(4.13)

Comparando as equações (4.12) e (4.13) vemos que AT

(constante teórica de calibração) é dada por:
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Q v•
(4.14)

Considerando, em primeira aproximação, que ~ seja a

razão entre os volumes da amostra (V ) e de uma secção da bobina•

secundária
3 1

(V Q( 4,78 cm ) , a equaçã.o (4.14) resulta em

Ar = 2,25x10-6 cm3/s.Substituindo este valor na equação (4.13),

reescrevemo-na da seguinte forma:

I 2 -6X = ,25xl0
wV

e

Nesta equação a susceptibilidade magnética é

admensional. Para podermos comparar a susceptibilidade magnética

medida com seu valor obtido através de cálculos teóricos

(seção 4.4.2) é necessário que ela seja dada em unidades de cm3/g

(X ) ou em unidades de cm3/mol (X I ):maeea mo ar

X'

X~aeea = --p--
(4.15)

X'

X' =-- P
molar p M

onde P é a densidade volumétrica (massa por unidade de volume) e

PM o peso molecular da amostra.

1
Neste c41eulo foi

(r • 1,3 em)
11

usado o raio médio da bobina seeund'ria
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Assim a susceptibilidade aagnétiea molar

dada por:

3
(em /mol) é

-6
= 2,25x10

(a) m
(4.16)

Usando as medidas feitas para 62 mg de Sulfato de Cobre

penta-hidratado (seção 4.4.1), cujo peso molecular é 249,69 g/mol

e a freqüência do campo aplicado igual a 98.9 Hz, temos que para

T (temperatura na amostra) igual a 100 K obtem-se AN igual a8

96,62 (eq. 4.4). Assim, através da equação (4.16), obtemos uma

susceptibilidade magnética molar igual a:

X:01ar =

0,14

T

3
cm Imol (4.17)

Comparando este resultado com aquele obtido através da

lei de Curie, equação (4.6), veri ficamos que nosso resultado é

3.2 vezes menor que o anterior. Isto é devido principalmente à

aproximação usada para o fator de preenchimento, e também a erros

na determinação das constantes (K, Q, M1, V, G) através da ponte

de indutãncia mútua.

Portanto estes cálculos não podem ser utilizados para

obtenção da constante de calibração. Assim calcularemos esta

constante utilizando as medidas experimentais com o Sulfato de

Cobre penta-hidratado.
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4.4.4 - C~lculo da constante de calibraçlo usando dados experi-

aentais

Para este cálculo usaremos nossas medidas em comparação

com os resultados de HOCKMAN et alii (1981), cuja

susceptibilidade magnética molar é dada pela seguinte equação:

I

X.O 1ar =

0.46

T
(4.18)

280240

c " O. llfl) EM..I'T

8" -1.0 K

u

.....•

I-mo .&

...-1

>::

~..•.... 5

&! 120 160 2fJ)

Temperatura (K)

Fig. 4.5 - Gráfico do Inverso da susceptibilidade molar,
do Sulfato de Cobre penta-hidratado, em fun
ção da temperatura, obtido por HOCKMAN et alii.

Novamente calcularemos uma constante de calibração de

tal forma que a susceptibilidade magnética molar seja dada por

uma equação do tipo da (4.16).
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(4.19)

Onde AE é a constante experimental de calibração.

12

- 8
I

,-....0\""-::JEQ)..
o.•...--

><
""-

4

o

*

o 40 80 120 160 200

TEMPERATURA (K)

Fig. 4.6 - Gráfico do inverso da susceptibilidade magné
tica do Sulfato de Cobre penta-hidratado (em
unidades absolutas) em função da temperatura.

Igualando a equação (4.19) com (4.18) em T = 100 K

(âN = 96,62), obtem-se:

0.46

100
=

96,62

2n 98.9

246,69

0.062

Portanto, sendo a susceptibilidade magnética molar,
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AE = 7,35x10-6 cm3/s. Assim reescrevendo a equação (4.19) obtemos

a seguinte equação de calibração:

-6
= 7,35xl0

ú) m
(4.20)

Utilizando esta equação e os dados experimentais da

tabela 4111, foi feito (Fig. 4.6) o gráfico do inverso

susceptibilidade magnética AC,

em função da temperatura.

em unidades absolutas
3

(cm /mol),

4.5 - Medida da susceptibilidade magnética do Sulfato de Manganês

mono-hidratado

Com a finalidade de verificar a calibração do

susceptÔllletro (eq. 4.20) feita com o Sulfato de Cobre

penta-hidratado, foi feita uma medida, em temperatura ambiente

(T = 300 R), do Sulfato de Manganês mono-hidratado (MnS04 • H20).

Para esta medida foram utilizados 40,02 mg de Sulfato de

Manganês mono-hidratado, cujo peso molecular é 161,01 g/mol.

A medida resultou em um valor de ~N = 270. Utilizando a

equação de calibração (4.20), obtem-se o valor de 0,0135 cm3/mol

para X' 1 e uma contante de Curie igual a C = 4,046 cm3R/mol =110 ar

2,39x10-2cm3R/g. Este valor é bem próximo do valor tabelado no

Handbook CRC (ed.49) pag.E119, no qual a constante de Curie para

-2 3
a C = 2,46x10 cm R/g. Esta diferença

(2,7%) entre os dois valores (medido e tabelado) é devido
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principalmente ao erro na determinação da temperatura na amostra

(Sulfato de Cobre penta-hidratado) utilizada na calibração do

Susceptômetro.

4.6 - Estabilidade do suscept6metro

Para verificar a estabilidade do susceptômetro, foi

conectado um registrador em uma das saídas do "lock-in", com a

finalidade de se obter uma curva da variação da voltagem

de saída da ponte de indutância mútua com relação ao tempo.

o registrador foi conectado na saída de do

N

2930

2925

2920

"lock-in", que é a fase menos estável. Foi feita uma varredura de

25 s/em com uma sensibilidade de 200 ~V, obtendo o gráfico da

figura 4.71•

2915

2910

2900

o 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11+ t(min.l

Fig. 4.7 Gráfico da variação da voltagem de saída aa
ponte de indutância mútua em função do tempo.

1
Para podermos comparar os

estabilidade com as medida. das

manter ae me8m88 condições em ambo8

resultado. obtido. deste

a.ostra., foi to.ado o

experimentoe.

te.te
cuidado

de

de
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Notamos pelo gráfico da figura 4.7 que ainda temos uma

pequena instabilidade no equipamento. Esta instabilidade equivale

a uma pequena variação no digito menos significativo do conversor

DA.

Porém estas variações não influenciam muito no sinal da

amostra. Para realizar cada medida, de um sinal que foi sempre

maior que 50 (~N > 50), necessitamos menos de 5 minutos. Enquanto

que para haver uma variação de âN = 9, devido a instabilidades na

ponte de indutãncia mútua (Fig.4.7), foi necessário mais de 14

minutos.

Esta instabilidade poderia dificultar medidas em

temperaturas altas, onde o sinal induzido pela amostra torna-se

gradativamente menor com o aumento da temperatura.
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CAPtTULO V

CONCLUSOES

A partir das medidas especificadas no CAPITULO IV

concluímos que:

- O enrolamento duplo (invertidos) da bobina primária

(seção 3.3.1) em conjunto com a blindagem feita com material

magnético (seç~o 3.3.4) , resultaram em um ótimo isolamento

magnético como foi comprovado pelo gráfico da figura 4.1. Com

isto foi possibilitado o movimento das bobinas sem que o mesmo

provocasse interferência nas medidas.

- O "HELI-TRAN" não é um aparelho muito eficiente uma

vez que em sua calibração (equação 4.3) foi verificado que a

diferença entre a temperatura da amostra e do termopar T 1

(l1T ) varia exponenciamente com o fluxo. Como em temperaturas1s

mais aItas é necessário diminuir o fluxo para que se consiga

estabilizá-Ias, isto faz com que o erro na temperatura fique mais

acentuado, pois a leitura do fluxímetro é muito crítica.

Para minimizar este erro na temperatura da amostra será

necessário colocar um sensor de 1
temperatura junto da amostra,

evitando assim erros devido ao cálculo feito para determinar a

temperatura da amostra utilizando a equação 4.3.

-Através das medidas realizadas para o Sulfato de Cobre

penta-hidratado (seção 4.4.1) comprovou-se um bom funcionamento

do susceptõmetro, obtendo um comportamento linear dos pontos

medidos

1

(Fig.4.3) com pequenas flutuações que são devidas

Este sensor ainda não foi colocado porque os sensores

existentes em nosso laboratório pos8ue. ferro em sua composição,

os quais eMbora não dêem sinal eM teMperatura ambiente, dão um

sinal enorme em baixas temperaturas, impossibilitando a medida da
susceptibilidade da amostra.
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principalmente ao erro na deter.inação da temperatura da amostra.

Com o prolongamento da reta que melhor ajustou os pontos medidos,

ver gráfico da figura 4.3, foi verificado uma constante de Weiss

(8 = -0,85 K) bem próxima daquela obtida por HOCKMAN et alii

(1981) (8 = - 1 K) "

- Para se obter o valor absoluto da susceptibilidade

magnética (em unidades gaussianas) foi determinada uma constante

de calibração através de cálculos teóricos (A) (seção 4.4.3) eT

também através do uso das medidas feitas com o Sulfato de Cobre

penta-hidratado
(AE)

(seção 4.4.4) • Destas duas calibrações foi

verificado que a primeira (AT)
fornecia um erro muito grande

('"68~), o qual era devido principalmente a aproximação usada

para o fator de preenchimento do sistema (11 ~ V IV). Já a segunda8

calibração (AE) foi verificada, fazendo uma medida em temperatura

ambiente com o Sulfato de Manganês mono-hidratado (seçã04.4.5),

que fornecia um valor bem próximo do correto e cujo erro « 3~)

foi devido principalmente a erros na determinação da temperatura

da amostra.

- Ao se observar a estabilidade do Susceptômetro

(seção 4.6) foi verificado que o mesmo tem uma estabilidade

razoável mesmo não possuindo um sistema para manter as bobinas em

temperatura fixa, como por exemplo um criostato para mantê-Ias

imersas em nitrogêneo ou hélio líquido.

Para melhorar a estabilidade do Susceptômetro temos duas

soluções: A primeira é a contrução de um criostato para manter as

bobinas em temperatura fixa. Esta seria a melhor, uma vez que ao

abaixarmos a temperatura das bobinas temos a possibilidade de

melhorar a relação sinal ruído, melhorando assim a sensibilidade

do equipamento.

A segunda solução é a construção de um outro conjunto de

bobinas de medida, de tal forma que as bobinas primária e

secundária não fiquem rigidamente unidas. Isto evita que mudanças
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de sua

bobina

secundária, variando sua geometria e consequentemente a condição

de balanceamento da ponte de indutãncia mútua.

O Susceptômetro está, atualmente, com uma resolução

numérica de uma parte em 4000, a qual foi possibilitada pelo uso

das bobinas de compensação que fez com que os conversores DA

fossem utilizados apenas no balanceamento do sinal induzido ao

introduzirmos a amostra. Porém esta resolução pode ser melhorada

pela simples troca dos conversores DA multiplicativos de 12 bits

por conversores de 14 ou 16 bits, conseguindo uma resolução de

uma parte em 16.000 ou uma parte em 65.000 respectivamente.

Há algumas melhorias a serem feitas no equipamento a fim

de torná-Io mais operacional e mais eficiente:

* Construção de um novo conjunto de bobinas com a

finalidade de melhorar a estabilidade do Susceptômetro.

* Construção de um "lock-in" dedicado com a finalidade

de se compactar toda a parte eletrônica em uma única placa de

circuito impresso.

* Colocação de controles de ajustes

sensibilidade, possibilitando a medida de

susceptibilidade de diversas intensidades, e

da escala de

amostras com

da freqüência,

possibilitando verificar a variação da magnitude das componentes

da susceptibilidade AC, X' e X", com a freqüência.

* Melhoria no sistema de resfriamento da amostra,

colocando um sensor de temperatura junto à amostra, ou utilizando

um sistema de resfriamento melhor.

*Melhoria no sistema de movimento do conjunto de

bobinas de medida, substituindo o atual motor por um motor de

passo, o qual possibilitaria a localização exata em que a amostra

estivesse situada no centro de uma das bobinas secundárias, e com

um simples comando este motor de passo movimentaria,
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automaticamente, o conjunto de bobina de tal forma a localizar a

amostra no centro da outra secundária. Com esta melhoria as

medidas seriam feitas em tempos menores e evitaria erros na

posição da amostra entre uma medida e outra.

* Refazer a calibração do susceptômetro com uma amostra

padrão cuja susceptibilidade magnética seja conhecida.

* Construção de uma interface para microcomputador com a

finalidade de tornar todo o sistema automático. Isto

possibilitaria a realização de medidas mais rápidas e mais

precisas, uma vez que poderiam ser realizadas um número maior de

medidas a fim de se obter uma melhor média.
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APENDICE I

CAMPO MAGNETICO DE UM SOLOOIDE

Calcularemos, agora, o campo magnético induzido, por uma

espira circular de raio R, em um ponto P sobre o eixo central que

cruza perpendicularmente o plano da espira (Fig. 1.1).

".- - ' •.•T. "

z

Fig. 1.1 - Campo magnético de uma espira.

Tomando o elemento de corrente id!, teremos um campo

magnético elementar, em unidades gaussiana1, dado por:

i dl x ~

2
C r

(1.1)

Como o versor ~ e dt são perpendiculares entre si (ver

figuraI.1), teremos apenas contribuições da componente z para o

campo magnético total, no ponto P. Assim desenvolvendo a

componente z da equação (1.1), obtemos:

1
A corrente em unidades gaussiana é dada pela seguinte relação:

!(cgs) •
10
c
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dB =
z

i dI
cose =

i dI R

r

B =
z

1

c

i R

3r
=

i R

3
C r

2n R

que pode ser rescrita como:

21t i
B =

z c
(1.2)

Vamos agora calcular o campo magnético em um ponto P do

eixo de um solenóide de N espiras e comprimento L (Figo 12)0 Para

isto selecionaremos um elemento de comprimento, dz, do solenóide,

no qual está contido (N/L)dz espiraso

1.

R

z

~..
f _~-I ----I _--I _--I --.)--~-

_--- I_- I
_--- Ie-k- I.0 I-----'----------

••

,
\
\ ,,

\,
\
\

.I'I.I'~.I'I.I.I.I'I.I.I.I'I'I.r.~.I.T'~'T.~.~.I.T.T.1.I.T.~.~I.I'I'~.T'~'I'I.

Figo 1.2 - Campo magnético de um solenóideo

Assim, analogamente ao cálculo do campo magnético de uma

espira, o campo magnético elementar, no ponto P, será dado por:



dB =
z

2Jt i
c

N dz

L
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(1.3)

sendo z a projeção sobre o eixo do solenóide da distância do

ponto P ao elemento dz.

Fazendo uma mudança de variável com a finalidade de

exprimir a equação (1.3) em função do ângulo, a, formado entre a

reta, r, que liga o ponto P ao elemento dz e o eixo do solenóide,

teremos:

R

tg e =
z

2dz = - R cosec e de

z = R cotg e

Substituindo em (1.3), obtemos

dB =
z

dB =
z

Portanto

dB =
z

2n i N

c L

2n i N

c L,

2n i N

c L

3 2R cosec e de

2cosec e de
=

sen e de

2n i N

c L

2cosec e de

( cosec2e)3/2

Integrando, a equação acima, para todo o solenóide. Os
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ãngulos-limites de integração, mostrados na figura (1.2), são a e

~.

B
z

=
2n i N

c L
e de =

2n

c L

i N

[cos e]~a

Logo, o campo magnético no ponto P, devido ao solenóide de N

espiras e comprimento L é dado por:

B =
z

2n i N

c L
(cos (3 - cos 0:) (1.4)
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AmIDICE 11

FLlITUACOES DEVlOO AO FLUXO MAGNtTICO NA OOBlNA SEruNDARIA

o fluxo magnético em cada secção da bobina secundária é

dado por:

~ = N (~ + õ~ )1 1 1 1

<I> = - N2 2 ( 'P 2 + &'P 2 )

(11.1)

onde ~ e 'P são os fluxos médio por espira, e Ôfp e Ôfp as1 2 1 2

variações nesses fluxos, devido às mudanças na geometria das

secções da bobina secundária, causada pelas flutuações térmicas.

Somando os fluxos magnéticos de cada secção da bobina

secundária obtemos o fluxo total através da bobina.

= <I> + â4>o

Na equação acima, <I> é o fluxo magnético independente deo

flutuações térmicas, e â4>é a variação no fluxo magnético causada

pelas flutuações térmicas.

(11.2)
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Após algumas manipulações algébricas, a equação acima é

reescrita da seguinte forma:

&P =

ou

+

+

(11.3a)

(II.3b)

Somando as equações (I1.3) e substituindo (N rp - N rp )1 1 2 2

por <P , obtemos:o

A<P =

1

2 ~1 &(12) 1 ~1 &P2)
<P -- + -- + -(N rp + Nrp ) - - --

o rp rp 2 1 1 2 2 tp tp1 2 1 2
(11.4)

Na equação acima t

ótp

rp
indica a taxa de variação do

fluxo magnético, de cada secção da bobina secundária. Como essa

variação é pequena, e considerando que as duas secções da bobina,

variam aproximadamente igual, ou seja:

Deste modo, a variação do fluxo magnético, na bobina

secundária, é dado principalmente pelo primeiro termo da equação

(11.4).

1
=

2
(11.5)

Portanto, quanto menor for <p menor será â<p.o
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AmIDlCE 111

DESOOOLVlMENrO DA EDUACXO DE CURIE

Considerando um sistema de N átomos não interagentes

entre si em uma substância em temperatura absoluta T e situado em

um campo magnético ~ ao longo da direção z. A energia magnética

de um átomo pode ser escrita como:

(II1.1)

onde ~ é o momento magnético do átomo, que é proporcional ao

momento angular total, hJ, do átomo.

(111.2)

~ (= eh/2mc) é o magneton de Bohr.8

Combinando (111.1) e (111.2) e levando em conta que n

está ao longo da direção z, reescrevemos a equação (111.1) como:

(III.3)

Em uma descrição da mecância quântica J assume apenasz

valores discretos e dados por m, onde m são todos os valores

entre -J e +J, ou seja:

m = -J, -J+1, ... , J-1, J

Portanto há 2J+1 valores possíveis para m.

(111.4)
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Assim, a partir de (111.3), as possiveis energias

magnéticas do átomo são:

(=-g~HJ
B z

(111.5)

A probabilidade de se encontrar um átomo no estado m é

dada por:

p
m

(111.6)

onde ~=l/K T (K é a constante de Boltzmann).B B

Como a componente z do momento magnético é dada por

(III.2), com J =m e a probabilidade de se encontrar o átomo no
z

estado m é dada por (III.6). Então o valor médio da componente z

do momento magnético é dada por:

~ =z

1

L e~g~BHm(g~Bm)
ma-1

1

L e~g~BHmlIIa-1

(IIIo7)

Reescrevendo a equação acima em relação a função de partição de

um átomo,

obtemos:

1

Za iE L e~g~BHm
ma-1

(IIIo8)

~ =z

1

~

1 az
a

Z aH
a

=
1

~

alnZ
a

aH
(IIIo9)
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fazendo x = substituindo na equação (111.8) e

desenvolvendo a somat6ria em m, obtemos:

z •
a

+ o •• +
xle (111.10)

A série acima é simplesmente uma série geométrica, onde cada

termo é obtido a partir do anterior multiplicado pela razão entre

dois termos consecutivos.

a-ar
L an

on=
n

1-r

Sendo

-JxJxxa
=e Ia=e er=e,reescrevemoso

n

(rrI.l0)

como:

-xJ x(J+1)e - e
Z =

a

ou, em uma forma mais simétrica:

Z =
a

-x(J+1/2) x(J+1/2)e - e

-x/2 x/2e - e
=

senh(J+l/2)x

senh(x/2)
(rrI.ll)

Calculando a derivada logarítmica da função partição, teremos:

c3lnZ
a

c3H
=

c31nZ
a

c3x

c3x

c3H

c3lnZ
a

c3H [(J + 1/2)cosh(J + 1/2)x
= g J1 fJ -----------

B senh(J + 1/2)x

1

"'2 cosh (x/2 )]senh(x/2)
(rrI.12)
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Onde, por definição, o termo entre cochetes divido por J

é a função de Brillouin, B (x), ou seja:
J

(III.13 )

Combinando (111.12) e (111.13), reescrevemos (111.9)

da seguinte forma:

'" = g li J B (x)
z B J

(111.14)

Se há N
o

átomos por unidade de volume, o momento

magnético médio por unidade de volume, ou seja, a magnetização, é

dada por:

M = N IJ = N g IJ J B (x)z o z o B J
(111.15)

Investigando os 1imites, da função de Brillouin, para

valores

K T » gIJH.B B

grandes e pequenos de x, ou seja: K T « gIJH eB B

Primeiramente verificaremos o limite quando x « 1.

Neste caso B (x) = 1, e a magnetização tenderá a um comportamento
J

de saturação (M -+ N gIJJ),z o B
ou seja, cada átomo tem a máxima

componente z, possível, do momento magnético (p = N gIJJ).z o B

Para x » 1 temos

B (x) =
J

(J + 1) x3 (111.16)

Neste caso a magnetização é dada por:

=
N g2IJ2J(J +1)
o B H

3 K T
B

(111.17)
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onde o termo que relaciona a magnetização com o campo magnético é

chamado susceptibilidade magnética (X).

x =

N g21J2J(J +1)o B

3 K T
B

=
c

T
(rrr.18)

Portanto X ~ T-1 é um resultado conhecido como a Lei de

Curie, onde C é a constante de Curie.

c =
N g2,/J(J +1)o B

3 K T
B

(111.19)
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~CICE IV

PROORAMA PARA CALCULAR O CAMPO MAGNE:TICO DE UM SOLOOIDE

Este programa, em linguagem FORTRAN-77, foi feito para

calcular e desenhar a forma do campo magnético de uma ou mais

bobinas solenoidais coaxiais adjacentes ligadas em série. É

poss ível também desenhar a forma do campo magnético de duas

bobinas coaxiais concêntricas nas quais seus enrolamentos estão

em sentidos opostos.

Para executar este programa é necessário fornecer o

diâmetro do fio utilizado, a corrente fornecida, o número de

espiras de cada bobina, e suas dimensões, assim como a distãncia

entre as bobinas (se houver mais de uma)l. Há também uma opção

para a existência ou não de enrolamentos coaxiais concêntricos,

onde havendo este enrolamento, será necessário fornecer seus

dados.

Como saída de dados é fornecido um gráfico, na tela, do

campo magnético (em unidades gaussiana) em função da posição no

eixo da bobina2, e também um arquivo de dados com todos os dados

de entrada e o valor calculado do campo magnético em cada

posição.

Para tornar este programa executável é necessário

possuir, junto ao compilador FORTRAN-77, um pacote gráfico

contendo as "livrarias" gráficas utilizadas para desenhar o

gráfico na tela. Na falta deste pacote gráfico retira-se a saída

gráfica, ficando apenas com a saída do arquivo de dados.
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program campmag

* ***********************************************************

* ****PROGRAMA PARA DESENHAR A FORMA DO CAMPO KAGNETICO******

* ***PRODUZIDO POR VARIOS SOLENOIDE DE "N" ESPlRAS CADA******

* ***********************************************************

* *feito por: RUBERLEY R. DE SOUZA, em 18/05/92 - IFQSC-USP*

* ***********************************************************

* declaracao de variaveis

real x(800),y(800),z,f,d,r(20),1(20),db(20),lim,i,df,al,a2,

ccl,c2,ltot,mem,ne

integer np,npO,j,n,m,jj,nc(20),nb,ji,inv

character k*l

* x e y - vetores para os pontos

* f - funcao para calcular o campo magnetico

* r - vetor para o raio interno de cada bobina

* 1 - vetor para o comprimento de cada bobina

* nc - vetor para o numero de camada de cada bobina

* db - vetor para a distancia entre as bobinas

* lim - posicao maxima para o calculo do campo magnetico

* i - corrente aplicada nas bobinas

* df - diametro do fio usado para enrolar as bobinas

* al e a2 - angulos formado entre a reta que liga o ponto no qual

* se esta calculando o campo e as bordas das bobinas

* cl e c2 - posicao das bordas das bobinas em relacao a

* referencia usada para o grafico

* ltot - soma dos comprimentos das bobinas + espacamentos entre

* elas

* ne - numero de espiras por unidade de comprimento

* np, npO - numero de pontos

* n - numero de espiras por camada de cada bobina

* m - contador que seleciona o arquivo de dados de saida

* nb - numero de bobinas

* inv - indica se ha enrolamentos invertido para as bobinas

write(*,10)

10 format(///,l5x,'PROGRAMA PARA DESENHAR CAMPO MAG'

c'NETICO DE UMA BOBINA',///)

m=1

* condicao para continuar
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write(*,*)'Entre "s" p/ fim, ou outra tecla p/ continuar:'

read(*,260)k

20 continue

if((koeq o's ')oor o(koeq o'8 ')) stop

* entrada de dados

write(*,30)

30 format(///,25x,'TOD08 08 DADOS DEVEM ESTAR EM cm',///)

write(*,*)'Entre com o diametro do fio:'

read(*,*)df

write(*,*)'Entre com o numero de espiras por unido compo:'

read(*,*)ne

write(*,*)'Entre com a corrente (mA):'

read(*,*)i

write(*,*)'Entre com o numero de pontos, menor que 800 :'

read(*,*)npO

40 continue

ltot=O.O

write(*,*)'Entre com o numero de bobinas:'

read(*,*)nb

write(*,*)'Entre com o comp., raio interno e numero de

ccamadas de cada bobina:'

do 50 j=l,nb

write(*,*)j,' -)'

read(*,*)l(j),r(j),nc(j)

ltot=ltot+l(j)

50 continue

mem=ltot

60 continue

inv=O

write(*,*)'Digite "1" se quiser camadas invertidas:'

read(*,*)inv

if(inv.eqo1) then

write(*,*)'Entre com o raio interno e numero de

ccamadas de cada bobina:'

jj=O

do 70 j=nb+1,2*nb

jj=jj+1

write{*,*)jj,' -)'

read{*,*)r{j),nc(j)

70 continue



*
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endif

80 continue

ltot=mem

if(nb.gt.l) then

write(*,*}'Entre com a distancia entre as bobinas:'

do 90 j=l,nb-l

wr i te ( * ,*) j,' - > ',j +1
read(*,*)db(j}

ltot=ltot+db(j}

90 continue

endif

100 continue

write(*,*)'Entre com a posicao limite a ser plotada:'

read(*,*)lim

* calculos preliminares

d=lim/npO

np=npO+l

lim=lim/2

z=-lim

m=m+l

cl=-ltot/2

calculo do campo magnetico

do 110 j=l,np

y(j)=O.O

x(j)=z

z=z+d

110 continue

do 170 ji=l,nb

n=ifix(l(ji)*ne)

c2=cl+l(ji)

if(inv.ne.l) then

do 130 j=l,np

z=r(ji)

do 120 jj=l,nc(ji)

call teta(x(j),z,cl,al)

call teta(x(j),z,c2,a2)

y(j)=y(j)+f(l(ji),i,n,al,a2)

z=z+df



140

150

160
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120 continue

130 continue

* calculo das bobinas invertidas

else

ii=ji+nb

do 160 j=l,np

z=r(ji)

do 140 jj=l,nc(ji)

call teta(x(j),z,c1,al)

call teta(x(j),z,c2,a2)

y(j)=y(j)+f(1(ji),i,n,al,a2)

z=z+df

continue

z=r(ii)

do 150 jj=1,nc(ii)

call teta(x(j),z,c1,a1)

call teta(x(j),z,c2,a2)

y(j)=y(j)-f(l(ji),i,n,a1,a2)

z=z+df

continue

continue

endif

c1=c2+db(ji)

170 continue

* saida para arquivo de dados

write(m,180)df,i

180 format(15x, 'D.FIO',3x,'CORR.',/,14x,f5.4,2x,f6.1)

write(m,190)

190 format(10x,'RAIO',2x,'COMP' ,2x,'N.CAM.' ,2x,'ESPACAM.' ,2x,'R

cAIOI',2x, 'N.CAM.INV.')

do 210 j=1,nb-1

ji=j+nb

wri te (m,200 )r(j ),I(j ),nc (j),db(j ),r(ji) ,nc (ji)

200 format(9x,f5.3,2x,f4.1,4x,i2,5x,f5.2,4x,f5.3,10x,i2)

210 continue

write(m,220)r(nb),I(nb),nc(nb),r(2*nb),nc(2*nb)

220 format(9x,f5.3,2x,f4.1,4x,i2,14x,f5.3,10x,i2,/)

do 240 j=1,np

write(m,230)x(j),y(j)

230 format(1x,f7.3,1x,f7.3)

240 continue



goto 40

goto 60

goto 80

goto 100
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* impressao, na tela, do grafico

pause

call limpa

call plots(O.O,O.O,O.O)

call factor(2.0)

call plotar(1,2.0,x,y,np,'Z(cm)','CAMP.MAG.(gauss)',5,16,-1

cim,lim)

pause

call setibm(2)

call limpa

* condicao para continuar ou finalizar programa

write(*,250)

250 format(///,10x, 'Entre: 'lx, '''s''-) fim' ,/17x, '''c''-) mudar c

combinacao das bobinas' ,/,17x,'''a''-) alterar bobinas invert

cidas',/,17x,"'d" -) mudar distancias entre as bobinas',/,17

cx,'''o''-) mudar limites',/17x,'outra tecla para continuar',

c/)

read(*,260)k

260 format(al)

if((k.eq. 'c ').or •(k.eq. 'C' ))

if((k.eq. 'a ').or. (k.eq. 'A '))

if((k.eq. 'd ').or. (k.eq. 'D' ))

if( (k.eq. '0') .or. (k.eq. 'O'»

goto 20

end

* funcao para calcular o campo magnetico

***************************************************

real function f(l,i,n,t1,t2)

real l,i,pi,tl,t2

integer n

pi=3.141592

f=2E-4*pi*i*float(n)/I*(cos(t2)-cos(t1»

return

end

* subroutina para apagar o grafico
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***************************************************

subroutine limpa

write(*,*) char(27), '[2J'

end

* subroutina para calcular o angulo teta

***************************************************

subroutine teta(z,r,b,t)

real z,b,r,t,pi

pi=3.141592

* calculo do angulo teta

if(z.lt.b) then

t=atan(r/(b-z»

else if(z.gt.b) then

t=pi-atan(r/(z-b»

else

t=pi/2

endif

return

end

* subroutina para imprimir o grafico na tela

*****************************************************************

subroutine plotar(k,fat,x,y,np,lbx,lby,ncx,ncy,xmn,xmx)

* PLOTAR, subroutina feita por RUBERLEY RODRIGUES DE SOUZA em,

* 17/05/1988 - UFG - baseada na subroutina EZPLOT

* declaracao das variaveis

real x(np),y(np),ymx,ymn,dx,dy,xmn,xmx,dxx,dyy,fat

integer np,i,ncx,ncy

character*80 lbx,lby

* k = 1 indica que sera plotados os eixos (O,y) e (x,O)

* fat - fator de multiplicacao

* lbx e lby - titulo dos eixos x e y

* ncx e ncy - numero de caracter dos label de x e y

* np - numero de pontos



* x e y - vetares com os pontos

* xmn,ymn,xmx e yax - valores ainimos e maximos de x e y

* dx e dy - increaentos dos eixos

* dxx e dyy - incrementos dos pontos

* calculo de y minimo e y maximo

ymx=y(l)
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1

2

3

ymn=ymx

do 4 i=l,np

if(ymx-y(i))1,2,2

continue

ymx=y(i)

continue

if(y(i)-ymn)3,4,4

continue

ymn=y(i)

4 continue

* calculo dos incrementos

dy=(ymx-ymn)/3.

dx=(xmx-xmn)/6.

dyy=dy/fat

dxx=dx/fat

do 5 i=l,np

y(i)=(y(i)-ymn)/dyy

x(i)=(x(i)-xmn)/dxx

5 continue

if(k.ne.l) goto 6

call plot(1.0,1.0,-3)

call newpen(4)

* plotagem dos eixos

call axis(0.0,0.0,lbx,-ncx,11.75,0.0,xmn,dx)

call axis(0.0,0.0,lby,ncy,7.0,90.0,ymn,dy)

call newpen(-5)

xO=-xmn/dxx

yO=-ymn/dyy

* plotagem dos eixos de coordenada (0,0)

if(abs(yO).lt.lO) then

call plot(0.0,yO,3)

call plot(11.75,yO,2)

endif



if(abs(xO).lt.20) then

call plot(xO,O.O,3)

call plot(xO,7.0,2)

endif

call newpen(l)

6 continue

* plotagem dos pontos

call plot(x(1),y(1),3)

do 7 i=l,np

call plot(x(i),y(i),2)

7 continue

return

end
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