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Abstract 

 

The magnitude and orientation of terrestrial magnetic field are well known on 

every spot of the Earth surface. Navigation by GPS has high uncertainty, mostly 

when the equipment is used in urban areas or by pedestrians.   

This work is about the vectorial measurement of terrestrial magnetic field, used in 

GPS navigation systems to determine heading. To measure the field rigorously it 

was necessary to dimension, project and build a device that uses a magnetic sensor 

of three axis, to avoid non-horizontality of measurement surface.   

The device was designed on a PC and build with a 3D printer, using Fusing and 

Deposition of Material method (FDM). It is used an anisotropic 

magnetoresistance sensor (AMR) and support circuits were designed and printed 

on circuit boards (PCB), using toner transfer method. To convert the signal from 

analogic to digital and to communicate with PC it is used a low cost 

microcontroller, Arduino UNO. 

The calibration algorithm of sensor was developed in MATLAB, using a fast 

calibration method for tri-axial magnetometers. The goal of this work is to 

determine the heading using earth’s magnetic field, so it is necessary to collect 

data points knowing also the position. Two different methods are presented, one 

that collects points in aleatory positions and other under predetermined positions. 

The result of this work is a calibrated system to measure terrestrial magnetic field 

that provides heading with a known uncertainty. 

 

 

 

Keywords: earth magnetic field, magnetometers, AMR, 3D print, FDM, PCB, 
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Resumo 

 

A intensidade e a orientação do campo magnético terrestre são bem conhecidas 

em todos os lugares da superfície terrestre. A navegação por GPS apresenta 

incertezas elevadas, principalmente quando os equipamentos são utilizados em 

áreas urbanas e por pedestres.  

Este trabalho aborda o tema da medição vetorial do campo magnético terrestre, 

utilizado nos sistemas de navegação por GPS para determinar a direção de 

progressão do movimento. Para medir de forma rigorosa o campo foi necessário 

dimensionar, projetar e construir um dispositivo que utiliza um sensor magnético 

de três eixos, de modo a evitar a não horizontalidade do plano de medida. 

O instrumento foi desenhado em computador e construído com uma impressora 

3D pelo método de Fusão e Deposição de Material (FDM). É utilizado um sensor 

de magnetorresistência anisotrópica (AMR) e os circuitos de apoio ao sensor 

foram desenhados e impressos em placas de circuitos integrados (PCB), usando o 

método de transferência térmica de toner. Para fazer a conversão analógico/digital 

do sinal e a comunicação com o computador é utilizado um microcontrolador de 

baixo custo, o Arduino UNO.  

O algoritmo de calibração do sensor foi desenvolvido em MATLAB, utilizando 

um método de calibração rápida para magnetómetros tri-axiais. Por ser objetivo 

do trabalho determinar a direção através dos dados do campo magnético terrestre, 

é necessário recolher as medidas para a calibração conhecendo também as suas 

posições. São apresentados dois métodos distintos, um que recolhe os pontos 

segundo posições aleatórias e outro segundo posições predefinidas. 

O resultado é um sistema calibrado de medição do campo magnético terrestre que 

fornece a direção com uma incerteza conhecida.  

 

 

 

Palavras-chave: campo magnético terrestre, magnetómetros, AMR, impressão 

3D, FDM, PCB, método de transferência térmica de toner, algoritmo de calibração 

rápida, direção  
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1. Introdução 

 

1.1 Enquadramento 

O GPS é um sistema de navegação suportado em satélites constituído por uma rede de 24 

satélites, a uma altitude de cerca de 20.000 km, colocados em órbita pelo Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos da América, ao qual deu o nome de NAVSTAR. O 

primeiro satélite foi lançado em 1978 e a constelação completa de 24 satélites foi 

alcançada em 1994. Inicialmente foi criado para aplicações militares, mas, na década de 

80, o governo disponibilizou-o para o uso de civis. Funciona quaisquer que sejam as 

condições meteorológicas, em qualquer parte do mundo e está disponível 24 horas por 

dia, não sendo cobradas taxas de subscrição ou custos de utilização. Cada satélite é 

construído para ter uma duração de cerca de 10 anos e pesa 900 kg, medindo cerca de 5 

metros com os painéis solares estendidos. Têm uma potência de transmissão de 50 watts 

ou menos e são alimentados a energia solar, dispondo de baterias que os mantêm em 

funcionamento no caso de um eclipse solar e de pequenos propulsores que os mantêm na 

trajetória correta.  

Os satélites de GPS viajam a uma velocidade aproximada de 11,000 km/hora 

completando duas voltas à Terra por dia e têm uma órbita bastante precisa, transmitindo 

a informação através de um sinal enviado para a Terra. Os recetores de GPS recolhem 

essa informação e calculam a localização exata do utilizador através de um método 

conhecido por ‘trilateração’, onde é comparado o tempo em que um sinal foi transmitido 

por um satélite com o tempo em que foi recebido. A diferença de tempos diz ao recetor a 

distância a que o satélite se encontra e, fazendo uso das medidas da distância de mais 

alguns satélites, o recetor determina a posição do utilizador. O recetor tem que receber 

sinal de pelo menos três satélites para calcular a posição 2D (latitude e longitude) do 

utilizador e seguir o seu movimento. Para determinar a posição 3D (latitude, longitude e 

altitude) são necessários quatro ou mais satélites. Após determinar a posição do utilizador, 

o GPS pode calcular outras informações, como velocidade, direção, percurso, distância e 

duração da viagem, entre outras [1]. 
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Figura 1.1: Trilateração dos satélites GPS [2] 

 

Os satélites GPS transmitem dois sinais de rádio de baixa potência designados L1 e L2. 

O sinal GPS de uso civil usa a frequência L1 de 1,575.42 MHz na banda UHF e viaja por 

linha de visão, ou seja, atravessa nuvens, vidro e plástico, mas não passa pela maioria dos 

objetos sólidos como prédios e montanhas.  

O sinal contém três bits de informação diferentes: um código pseudoaleatório, dados de 

efeméride e dados de almanaque. O código pseudoaleatório é simplesmente um código 

que identifica o satélite que está a transmitir a informação. Os dados de efeméride, que 

são transmitidos constantemente por cada satélite, contêm informação importante sobre 

o estado do satélite (operacional ou não operacional), a data atual e a hora, sendo 

essenciais na determinação da posição. Os dados de almanaque informam o recetor onde 

estará cada satélite ao longo do dia, sendo que cada satélite transmite informação sobre a 

sua própria órbita e a dos outros satélites do sistema.  

Os sistemas de navegação por GPS, principalmente pedestre (PNS) e em áreas urbanas, 

apresentam incertezas elevadas. Os fatores que degradam o sinal GPS e 

consequentemente afetam a sua precisão incluem [1]:  

 

• Atrasos provocados pela ionosfera e troposfera - O sinal de satélite desacelera quando 

atravessa a atmosfera. O GPS calcula um atraso médio para corrigir parcialmente este 

tipo de erro;  

• Sinal multipath - Ocorre quando o sinal é refletido em objetos, tais como, prédios ou 

largas superfícies rochosas, antes de chegar ao recetor. Isto aumenta o tempo de 

viagem do sinal, causando erros;  

• Erros do relógio do recetor – O relógio do recetor não dispõe de tanta precisão como 

o relógio atómico do satélite GPS, pelo que existem pequenas diferenças nos tempos;  

• Erros de órbita – Também conhecidos por erros de efeméride, causam erros na 

localização do satélite;  

• O número de satélites visíveis – Quanto mais satélites o recetor consegue alcançar, 

melhor é a precisão. Prédios, terrenos, interferência eletrónica ou folhagem densa 

podem bloquear a receção do sinal, causando erros de posição ou perda de sinal. O 

GPS tipicamente não funciona dentro de edifícios, debaixo de água e no subterrâneo;  
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Figura 1.2: Problema dos satélites ‘invisíveis’ [3] 

 

• Geometria/Disposição dos satélites – Refere-se à posição relativa dos satélites a 

qualquer altura do dia. A geometria ideal verifica-se quando os satélites estão 

localizados em ângulos amplos relativamente a cada um dos outros. Fraca geometria 

ocorre quando os satélites estão alinhados ou formam grupos densos.  

 

Além da degradação do sinal, há outros fatores que causam erros no cálculo do 

posicionamento GPS. A maior fonte desses erros é a estimação da direção de progressão 

do movimento, que é feita com a ajuda de sensores e cujas leituras fornecem dados para 

calcular a orientação do campo magnético. Uma vez que a intensidade e orientação do 

campo magnético terrestre são bem definidos em praticamente todos os lugares da 

superfície terrestre, a medida rigorosa do campo magnético é uma ajuda importante para 

determinar a direção da progressão. Vários animais detetam o campo magnético e usam-

no como forma de orientação nas suas rotas migratórias. Tal evidência tem sido 

demonstrada em tartarugas marinhas, crustáceos, anfíbios e pássaros [4].  

A tecnologia MEMS tem registado uma rápida evolução e misturou-se com outras 

tecnologias e aplicações, resultando na produção de grandes quantidades de sensores de 

baixo custo, tais como, acelerómetros, giroscópios e magnetómetros, com performances, 

consumos de energia, dimensões, e pesos razoáveis para o uso, por exemplo, em 

smartphones. Hoje em dia, os sistemas de navegação utilizam uma combinação de sinal 

GPS e tecnologia INS para melhorarem a sua performance, sendo que o INS pode 

funcionar autonomamente quando o sinal GPS não está disponível. Habitualmente o INS 

contém sensores de inércia, tais como, acelerómetros e giroscópios, no entanto, com 

sensores de baixo custo, os desvios e os erros são elevados, pelo que, como forma de 

reduzi-los, são acrescentados sensores, como magnetómetros, barómetros e sensores de 

temperatura. 

O principal objetivo de usar um sensor magnético no INS é auxiliar na deteção da direção 

de progressão do movimento, sendo que quando os sensores estão nivelados num plano 

horizontal em relação ao vetor de gravidade terrestre, a mesma é definida como: 

 

heading = arctan (
Hy

Hx
) +  δ   [1] 
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Onde Hy e Hx são duas componentes ortogonais do vetor de campo magnético medido 

por um magnetómetro de dois eixos e δ é o ângulo de declinação que representa a 

diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro.  

Estes sensores medem também o gradiente do campo magnético, que é usado para estimar 

a velocidade e compensar os erros dos acelerómetros a partir do movimento do 

dispositivo, como se observa pela seguinte fórmula: 

 
dB(x(t))

dt
= 

dB(x(t))

dx

dx(t)

dt
 [2] 

 

Onde 
dB(x(t))

dt
 representa a variação do campo magnético no tempo devido ao movimento, 

dB(x(t))

dx
 representa o gradiente do campo magnético entre, pelo menos, dois sensores e, 

finalmente, a velocidade do corpo rígido pode ser calculada por 
dx(t)

dt
. Este tipo de sistema 

é designado por MINAV.  

Dada a utilidade dos sensores magnéticos é de todo o interesse aprofundar o seu estudo, 

mantendo o foco nos magnetómetros de baixo custo e nos métodos para calibrar e 

melhorar as suas performances [5]. 

O CMT assemelha-se a um dipolo magnético e pode ser representado por um conjunto de 

linhas de força que saem de uma extremidade do íman e reentram na extremidade oposta. 

O eixo do dipolo faz um ângulo de, aproximadamente, 11º com o eixo de rotação da Terra 

e é responsável por 90% do total do CMT. A percentagem restante é originada por fontes 

exteriores, como, por exemplo, a atividade do Sol sobre a ionosfera e a magnetosfera. 

 

 
 

Figura 1.3: Representação do dipolo magnético terrestre  

(Fonte: www.electronics-micros.com/img/stock/magnet8.jpg) 

 

Apesar do CMT poder ser representado por um dipolo, não serve como explicação para 

a origem do campo. As propriedades magnéticas dos materiais não são permanentes para 

temperaturas acima de um determinado limite, conhecido como ponto de Curie, e, pelo 

estudo do comportamento das ondas sísmicas, sabe-se que o núcleo externo da Terra é 

líquido. Assim, os materiais que o constituem (ferro e níquel) têm temperaturas superiores 

aos pontos de Curie.   

https://www.electronics-micros.com/img/stock/magnet8.jpg
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Atualmente, a explicação mais plausível para a origem do CMT é conhecida por Teoria 

do Dínamo, em que o movimento de um fluido bom condutor no núcleo externo (ferro 

em estado líquido) causado pela rotação da Terra e correntes de convecção, gera correntes 

elétricas e, por consequência, um campo magnético. 

O CMT é uma grandeza com caracter vetorial, ou seja, possui uma direção, um sentido, 

um valor escalar e uma unidade de medida. Para descrever inequivocamente o campo são 

necessárias três grandezas, como por exemplo: 

• A intensidade de três componentes ortogonais (X, Y e Z); 

• A intensidade do campo total e dois ângulos (F, D e I);  

• A intensidade de duas componentes e um ângulo (H, Z e D).   

 

Figura 1.4: Representação vetorial do CMT 

(Fonte: www.ipma.pt/pt/enciclopedia/geofisica/geomagnetismo) 

 

• F é a intensidade total do vetor 

• H é a componente horizontal do vetor  

• Z é a componente vertical do vetor; é por convenção positiva para baixo  

• X é a componente Norte-Sul  

• Y é a componente Este-Oeste 

• D é a declinação magnética definida pelo ângulo entre o Norte geográfico e o 

Norte magnético (H); é por convenção positivo para Este 

•  I é a inclinação magnética definida pelo ângulo entre o plano horizontal e o vetor 

do campo magnético; é por convenção positiva em direção a F 

 

É utilizado um referencial cartesiano em que as direções X e Y estão coincidentes com 

os paralelos e meridianos geográficos e a direção Z está alinhada na vertical. D e I são 

medidas em graus, enquanto as restantes componentes são medidas em nanotesla (1𝑛𝑇 =
10−9𝑇 = 10−5𝐺).  

As componentes são expressas matematicamente na seguinte forma: 

𝐷 = tan−1 𝑌

𝑋
 [3] 

𝐼 = tan−1 𝑍

𝐻
 [4] 

𝐻 = (𝑋2 + 𝑌2)
1

2 [5] 
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𝑋 = 𝐻 ∗ cos𝐷 [6] 

𝑌 = 𝐻 ∗ sin𝐷  [7] 

𝐹 = (𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2)
1

2 [8] 

 

A intensidade do campo total 𝐹 varia entre 24.000nT, na América do Sul, e 66.000nT, 

entre a Antártica e a Austrália. Em Portugal Continental e no Arquipélago dos Açores é, 

atualmente, cerca de 44.000nT, enquanto no Arquipélago da Madeira ronda os 40.000nT. 

A inclinação 𝐼 varia entre -90º no polo magnético sul, indicado por uma bússola, e 90º no 

polo magnético norte. Em Portugal Continental e nos Açores esse valor é cerca de 54º e 

na Madeira cerca de 45º. 

A declinação 𝐷 no Continente é cerca de 4ºW, enquanto nos arquipélagos da Madeira e 

dos Açores ronda 6ºW e 12ºW, respetivamente. O Norte magnético está para Oeste do 

Norte geográfico, ou seja, é negativo. 

O campo magnético, para além de não ser homogéneo, sofre variações no tempo, que 

podem ser curtas ou de longa duração. As primeiras são, principalmente, devido à 

atividade solar e da interação com a ionosfera e a magnetosfera da Terra, como por 

exemplo, as variações diárias, as tempestades magnéticas (que podem dar origem às 

auroras boreais), os impulsos magnéticos, entre outros. Às variações mais lentas que têm 

a sua origem no interior do núcleo externo dá-se o nome de variação secular [6].  
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1.2 Motivação 

Em contraste com as técnicas de determinação da direção que usam GPS e giroscópio, os 

magnetómetros fornecem medidas que são contínuas, independentemente das referências 

externas, e o erro não se acumula ao longo do tempo. No entanto, as medidas obtidas a 

partir de magnetómetros de baixo custo, como os existentes em smartphones, são 

facilmente corrompidas por diversas perturbações magnéticas exteriores. Assim, uma 

calibração rápida é essencial de forma a ter boas estimativas [7].  

As fontes de erros na medição do CMT podem ser causadas por erros de fabrico, 

interferências determinísticas e não-determinísticas. Enquanto que os efeitos das 

interferências não-determinísticas podem ser atenuados por filtros ou até desprezados, os 

outros requerem que os parâmetros sejam estimados com precisão a partir dos dados 

medidos. Os erros determinísticos podem ter uma origem diversa. As principais fontes de 

erros são causadas por materiais ferromagnéticos e magnéticos na proximidade do sensor, 

designados por ‘soft iron errors’ e ‘hard iron errors’ [7].  

Os ‘soft iron errors’ são erros na intensidade e na direção do campo medido, causadas 

pelo magnetismo gerado na interação de materiais ferromagnéticos com um campo 

magnético externo. Os ‘hard iron errors’ resultam do efeito de memória em materiais 

magnetizados permanentemente e são equivalentes a um erro sistemático (‘bias’). 

Também há erros causados por defeitos no fabrico do sensor, como a não-ortogonalidade 

dos eixos e diferentes valores de sensibilidade. Como tal, o erro do magnetómetro refere-

se ao agregado dos efeitos destes erros [7].     

De acordo com [8], o efeito do erro do magnetómetro no campo magnético pode ser 

representado por: 

ℎ𝑠 = 𝑀𝑠 ∗  𝑀0 ∗ (𝑀𝑓 ∗ ℎ + 𝑏ℎ) + 𝑏𝑠 + 𝑛 [9] 

Onde, 

ℎ𝑠 é o valor de campo magnético medido; 

𝑀𝑠 é uma matriz diagonal 3D dos fatores de escala que representam a diferença na 

sensibilidade dos eixos; 

𝑀0 é uma matriz 3x3 que representa o efeito do desalinhamento devido à não-

ortogonalidade dos eixos; 

𝑀𝑓 é uma matriz 3x3 que representa o efeito de ‘soft iron errors’; 

ℎ é o valor de campo magnético real; 

𝑏ℎ é um vetor constante que representa o efeito de ‘hard iron errors’; 

𝑏𝑠 é um vetor constante que representa o offset do sensor; 

𝑛 é um ruído gaussiano de banda larga. 

 

A equação pode ser simplificada com termos mais genéricos: 

 

ℎ𝑠 = 𝑀 ∗ ℎ + 𝑏 [10]   

Onde,  

𝑀 é uma matriz 3x3 que combina fatores de escala, de não-ortogonalidade e ‘soft iron 

errors’; 

𝑏 é o erro sistemático combinado (‘bias’). 

 

O algoritmo de calibração permite recuperar ℎ a partir de ℎ𝑠. O conjunto de pontos da 

intensidade do CMT real (ℎ) é representado por uma esfera de raio igual à intensidade do 

CMT. O conjunto de pontos das medições da intensidade do CMT (ℎ𝑠) é representado 

por uma elipsoide. 
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Figura 1.5:  Resultados esperados para ℎ (‘Calibrated data’) e ℎ𝑠 (‘Raw data’) 

[7] 
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1.3 Descrição  

 

No capítulo 2 ‘Estudo sobre Magnetómetros’ é abordado o tema dos sensores analógicos 

de medição vetorial de campo magnético, descrevendo os aspetos de funcionamento dos 

sensores mais comuns: efeito de Hall, AMR e GMR. De seguida, são apresentados alguns 

sensores e as suas caraterísticas. Por fim, é feita uma comparação e é selecionado o sensor 

a utilizar neste trabalho. 

 

No capítulo 3 ‘Instrumento de Medição’ é descrito o processo de construção do 

instrumento de suporte ao sensor, desde a fase de conceito e desenho, à impressão em três 

dimensões, ao projeto e fabrico da placa de circuitos integrados.   

 

No capítulo 4 ‘Microcontrolador’ é apresentado o microcontrolador de baixo custo 

Arduino UNO, responsável pela conversão digital do sinal enviado pelo sensor, pela 

comunicação com o PC e pelo controlo dos motores do instrumento de medição.    

 

No capítulo 5 ‘Algoritmo de Calibração’ está representado o fluxograma do algoritmo 

escolhido para fazer a calibração do magnetómetro.  

 

No capítulo 6 ‘Resultados Experimentais’ são apresentados os resultados da calibração 

do sensor e da estimação da direção do utilizador. 

 

No capítulo 7 ’Conclusões e Trabalho Futuro’ são feitas as conclusões finais do trabalho 

e propostas soluções que introduzam melhorias.   
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1.4 Estado da Arte 

 

Para fazer a calibração de magnetómetros existem diversos métodos descritos. No 

entanto, há aspetos que tornam a sua aplicabilidade difícil, como a capacidade de 

processamento e a quantidade de energia disponíveis em smartphones [7].    

Os métodos tradicionais são conhecidos por algoritmos dependentes da orientação, ou 

seja, dependem da informação de uma referência externa como a orientação exata do 

CMT. As estimativas de direção fornecidas por GPS podem ser usadas para corrigir as 

leituras do sensor através de um filtro de Kalman, como descrito em [9]. No entanto, o 

método só é aplicável quando o sinal de GPS está disponível. 

Além destas, existem outras técnicas que embora sejam independentes de referências 

externas, não consideram um modelo de erros completo. Nestes casos o efeito de algumas 

fontes de erros é simplificado ou ignorado, resultando numa menor complexidade do 

algoritmo e consequente perda de precisão. Por exemplo, em [10] o efeito dos materiais 

ferromagnéticos é simplificado e o efeito de possíveis não-ortogonalidades dos eixos é 

desprezada.   

Outros métodos simplificam o processo em duas dimensões e assumem que o sensor será 

calibrado pelo utilizador, orientando o dispositivo segundo posições pré-definidas, para 

que o algoritmo estime os escalares que transformam a elipsoide resultante num círculo 

centrado em zero, como descrito em [11] e [12]. No entanto, exigir uma calibração por 

parte do utilizador não é aplicável na maior parte das situações do dia-a-dia. 

Há métodos ainda que consideram um modelo de erros completo, mas que são intensivos 

em termos de computação e, por isso, não são adequados para dispositivos portáteis, como 

os que são descritos em [13], [14] e [8]. Por exemplo, em [8] é utilizado um algoritmo de 

ellipsoid fitting, que se baseia no facto do conjunto das medições formar uma esfera que, 

devido à presença de interferências magnéticas, se transforma numa elipsoide. Através 

do processo de calibração as medidas de campo magnético são processadas de forma a 

encontrar os valores escalares complexos e o erro sistemático de forma a reverter a 

transformação. 

Existem métodos de ellipsoid fitting computacionalmente eficientes, baseados no método 

dos quadrados mínimos [15]. No entanto, é necessário fazer medições num largo espectro 

de orientações, de forma a obter a precisão desejada. Devido à capacidade limitada de 

amostragem dos magnetómetros comuns, são necessárias dezenas de segundos para 

recolher todos os pontos, o que não é satisfatório para aplicações em tempo real.    
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2. Magnetómetro 

 

Os magnetómetros são instrumentos em que um ou mais sensores medem a densidade de 

fluxo magnético B, que pode ser representado em unidades tesla ou gauss (1G=10−4T). 

Uma vez que a densidade de fluxo magnético no ar é diretamente proporcional ao vetor 

campo magnético, o magnetómetro é capaz de detetar flutuações no CMT. Materiais 

magnéticos, como a magnetite, criam distorções nas linhas de fluxo magnético que são 

detetadas pelos magnetómetros.  

O magnetómetro mede a densidade de fluxo magnético no ponto do espaço onde o sensor 

está localizado, sendo que a intensidade diminui na razão cúbica da distância ao objeto. 

No entanto, a distância máxima a que o objeto pode ser detetado é diretamente 

proporcional à raiz cúbica da sensibilidade do instrumento [16].  

Inicialmente, foram desenvolvidos e usados quase exclusivamente para navegação e 

localização, sobretudo na área militar, aeroespacial e industrial. Nos últimos anos, 

aplicações eletrónicas, como smartphones, tablets e computadores portáteis, têm sido 

desenvolvidas graças aos avanços da tecnologia MEMS, bem como dos circuitos 

integrados de silício. Uma das aplicações mais recentes é o e-compass, desenvolvido para 

smartphones, que mede campos magnéticos até 1 nT.  

Os sensores magnéticos podem ser de dois tipos: analógicos e digitais. A grande diferença 

reside no facto dos circuitos dos sensores analógicos poderem ser realizados com 

componentes fundamentais de eletrónica, como resistências, condensadores, bobinas, 

díodos, transístores e amplificadores operacionais. Por sua vez, os circuitos dos sensores 

digitais são uma combinação de transístores, portas lógicas e microcontroladores 

programáveis. 

Se, por um lado, os circuitos analógicos podem apresentar maiores dificuldades durante 

a fase de implementação e serem mais suscetíveis ao ruído indesejado, relativamente aos 

circuitos digitais, também tendem a ter um custo menor. Neste trabalho, o sensor utilizado 

é um sensor analógico, pelo facto de se enquadrar na área de Instrumentação e Medidas.        

Além disso, os sensores podem ser divididos em três categorias: alta sensibilidade 

(inferior ao nanotesla), baixa sensibilidade (superiores a dezenas de militesla) e média 

sensibilidade (intervalo entre ambos). A sensibilidade de um sensor é definida como a 

variação observada no sinal de saída causada pela variação do parâmetro a ser medido, 

sendo que o fator pode ser constante na escala do sensor (linear) ou pode variar (não 

linear).  

Podem ainda ser separados em dois grupos principais: escalares (medem a magnitude 

total) e vetores (medem a magnitude segundo uma determinada direção). São estes 

últimos os sensores de interesse, uma vez que para medir rigorosamente o campo 

magnético terrestre são necessários sensores de três eixos, de modo evitar os erros 

decorrentes da não-horizontalidade do plano de medida. 

Existem diferentes tipos de sensores de acordo com a área de aplicação: efeito de Hall, 

GMR, MTJ, AMR e força de Lorentz. Para os fabricantes de equipamentos eletrónicos 

um dos aspetos essenciais na escolha do sensor magnético é o custo de produção. No 

entanto, para realizar medidas de elevada precisão e a sensibilidade é um aspeto crucial 

[17]. A informação completa de cada modelo pode ser encontrada em datasheets 

(catálogos), disponibilizadas nos sites dos fabricantes.  
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Sensor Efeito Fabricante 

A1301 Hall Allegro 

A1302 Hall Allegro 

HMC1001/1002 AMR Honeywell 

HMC2003 AMR Honeywell 

HMC1053 AMR Honeywell 

KMZ51 AMR Philips NXP 

AFF755 AMR Sensitec 

AAH002-02 GMR NVE 

AAH004-00 GMR NVE 

AAL002-02 GMR NVE 

 

Tabela 2.1: Sensores analógicos de medição vetorial do campo magnético 
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2.1 Efeito de Hall 

 

Em 1879, Edwin Hall descobriu que um potencial elétrico se desenvolve ao longo de um 

condutor que transporta corrente, quando um campo magnético o atravessa numa direção 

perpendicular. O princípio fundamental por trás do efeito de Hall é a força de Lorentz, 

que resulta do movimento de eletrões ao longo de uma direção perpendicular ao campo 

magnético aplicado. A força de Lorentz é normal ao campo magnético e ao sentido da 

corrente.  

Os sensores de efeito de Hall são dos sensores magnéticos mais usados. Por exemplo, na 

indústria automóvel são aplicados ao sistema de ABS, velocidade, motor, etc.  

O sensor opera como um transdutor analógico, obtendo a tensão de forma direta. Está 

equipado com um circuito eletrónico de baixo ruído que amplifica o sinal de tensão 

segundo a equação: 

VH = 
RH

t
∗ I ∗ B cos α  [11] 

 

Onde RH é o coeficiente de Hall, I é a corrente que atravessa o condutor, t é a espessura 

do condutor e B cos α é a componente perpendicular da intensidade do campo magnético. 

A sensibilidade destes sensores depende da mobilidade dos eletrões, que é dada pela 

equação [5]: 

EH = −µHn[Ee×B] =  −RH[J×B]  [12]  

 

Onde Ee é um campo elétrico externo, B é a densidade de fluxo magnético,  EH é o campo 

elétrico de Hall, J é a densidade de corrente e µHn é a mobilidade de Hall dos eletrões.  

Os sensores estão limitados a uma frequência de cerca de 1Mhz e a sua resolução pode 

ser aumentada na ordem das centenas de microgauss. No entanto, utilizando uma técnica 

conhecida por amplificação de campo magnético, é possível melhorar a sensibilidade do 

sensor para perto dos 200pT [5].  

A principal desvantagem dos sensores de efeito de Hall é que as medidas obtidas têm uma 

precisão muito baixa em comparação com as medidas obtidas com sensores GMR e 

AMR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.2 Efeito AMR 

 

Em 1857, Lord Kelvin publicou um artigo intitulado “Efeito da magnetização na 

condutividade elétrica do níquel e ferro”, onde observou uma ligeira variação na 

resistência elétrica de um pedaço de ferro quando colocado perante um campo magnético. 

As variações na resistência com a direção eram diferentes quando comparadas com a 

direção do campo magnetizante e, por isso, este efeito foi denominado 

magnetorresistência anisotrópica. No entanto, esta descoberta só pôde ser materializada 

cem anos mais tarde graças à invenção do elemento de Hunt, em 1971, através da 

tecnologia de películas finas.  

Para tornar o elemento de Hunt sensível a campos magnéticos pequenos, a curva de 

transferência do sensor magneto-resistivo teve que ser modificada, por um método 

conhecido por ‘barber poles’. Um campo magnético Hy acoplado ao material do sensor 

altera a sua resistividade, que é medida atravessando uma corrente pelo elemento. O 

comportamento linear do sensor AMR é alcançado usando estruturas laminares ou ‘barber 

poles’, que estão cobertas por barras de alumínio com uma inclinação de |45°| em relação 

ao eixo (por exemplo, -45° entre a corrente e o eixo Hx). Como o alumínio tem uma 

resistividade cerca de cinco vezes mais baixa que o permalloy, os ‘barber poles’ 

provocam uma mudança na direção da corrente. Para estabilizar o comportamento do 

sensor é necessário recorrer um campo Hx auxiliar, gerado por um magneto permanente 

externo ou interno, que define o valor e a direção da magnetização. 

O intervalo de valores de Hy, para os quais a operação do sensor é segura, é determinado 

por Hx. Além disso, a sensibilidade do sensor pode ser controlada pela intensidade de Hx, 

tornando-o muito versátil. 

Na maioria das aplicações, o sensor AMR simples não é apropriado, pois não inclui uma 

referência do zero, tem uma tolerância de resistência absoluta de ±30% e um coeficiente 

de temperatura de +0.3%/K. São desvantagens que podem ser evitadas usando uma ponte 

de Wheatstone.  

A ponte de Wheatstone presente nos sensores AMR tem duas grandes vantagens. Quando 

comparado com um sensor simples, a sensibilidade da ponte melhora com um fator de 2. 

Além disso, a ponte comporta-se como uma resistência constante, melhorando a 

linearidade da resposta, mesmo que, como consequência da estabilidade da corrente, a 

resistência varie [18].     

Os sensores AMR são formados por camadas de películas finas de níquel-ferro, uma liga 

metálica conhecida por permalloy. O vetor de magnetização tem uma direção específica 

e sofre rotações quando atuado por forças de um campo externo. No entanto, dependendo 

da direção do campo externo e da sua magnitude, o vetor de magnetização, criado por um 

campo magnético forte que alinha as partículas da camada, desvia-se com um ângulo 

específico. Além disso, a saída do sensor depende do ângulo entre o vetor de 

magnetização e a anisotropia, sendo que o campo magnético que envolve o sensor 

modifica este ângulo, por rotação do vetor de magnetização. 

A relação entre o ângulo e o campo magnético externo é dada por [5]: 

 

E =  Emag + Ek = −H.⃗⃗  ⃗ M⃗⃗⃗ + Kusin
2φ [13]   
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Onde Emag é a energia magnetostática, Ek é a energia anisotrópica, H⃗⃗  é um campo 

magnético externo, M⃗⃗⃗  é o vetor de magnetização, Ku é uma constante anisotrópica e φ é 

o ângulo entre o vetor de magnetização e o eixo anisotrópico. 

O funcionamento destes sensores é independente da polarização magnética, ou seja, 

detetam o campo magnético positivo e negativo da mesma forma. Por detetarem o campo 

magnético horizontal têm uma área de deteção maior que os sensores de efeito de Hall, 

permitindo uma flexibilidade maior durante a construção do dispositivo. Podem ser 

projetados em pequenas dimensões e ainda assim manter uma boa fiabilidade. 

É útil conhecer os dois efeitos que limitam a resposta em frequência dos sensores MR. 

Um deles é a inércia magnética do permalloy, significando que o domínio magnético 

assume um tempo finito para se alinhar com o campo externo. Além disso, as correntes 

de Foucault reduzem a permeabilidade dos materiais magnéticos a altas frequências. 

Para realizar medições de precisão com sensores MR há que ter em conta as seguintes 

precauções [18]: 

 

• Forças externas aplicadas no sensor podem danificar a estrutura de permalloy, 

causando efeitos de magnetostrição que podem tornar a ponte desequilibrada mesmo 

quando o campo  Hy é zero; 

 

• A ponte de Wheatstone requer um amplificador que aumente a intensidade do sinal, 

causando assimetrias na corrente de carga. Como consequência, o efeito de 

anisotropia aumenta, tornando impossível medir campos de baixa intensidade com 

precisão. A solução deste problema passa por utilizar um amplificador de 

instrumentação, em vez da realimentação; 

 

• Outra característica deste tipo de sensores que deve ser tida em conta é a histerese, 

uma vez que afeta a precisão das medidas feitas num campo de baixa intensidade. A 

magnetização dos strips de permalloy não é completamente homogénea, pelo que 

pode ocorrer um efeito de pinning e alterar a estrutura magnética microscópica do 

material. Para anular este efeito indesejado é possível determinar a quantidade de 

histerese e cancelá-la eletronicamente, de forma semelhante ao cancelamento da 

tensão de offset de um amplificador operacional. 

 

 

Os sensores AMR têm um processo de fabrico simples tendo em conta o número de 

camadas e os materiais usados e são fornecidos por vários fabricantes, tais como, Murata, 

Honeywell, Philips, Sensitec, Memsic, etc. Relativamente a outros magnetómetros, os 

sensores AMR são os mais estáveis em termos de offset e sensibilidade e, graças à 

tecnologia MEMS, são de dimensões muito reduzidas, tornando os sensores de três eixos, 

em particular, os mais usados em sistemas de navegação low cost. 
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2.3 Efeito GMR 

 

O efeito GMR, descoberto na década de 80, baseia-se num princípio conhecido por 

espalhamento spin-dependente e o sensor mais usado é do tipo spin-valve que exibe uma 

magnetorresistência de 8 a 20%, enquanto para os sensores AMR é menos de 3%. A sua 

estrutura contém quatro camadas com diferentes especificações: duas camadas 

ferromagnéticas separadas por uma camada não-ferromagnética e uma camada 

antiferromagnética, usada para corrigir a direção de magnetização da camada 

ferromagnética. O aspeto principal que influencia a performance do sensor é a espessura 

das camadas, originando diferentes valores para a resistência elétrica. Devido ao 

espalhamento spin-dependente dos eletrões de condução, a resistência é máxima quando 

os momentos magnéticos das camadas são antiparalelos e mínimos quando são paralelos, 

sendo que vários métodos permitem obter o alinhamento magnético antiparalelo 

desejável. 

Os sensores GMR apresentam elevada sensibilidade e estabilidade com a temperatura, no 

entanto, a sua saída é basicamente unipolar e apresenta histerese. Além disso, estes 

sensores podem ser facilmente destruídos por um campo magnético forte [5]. 

As películas finas depositadas nos substratos de silício podem ser realizadas com várias 

configurações, incluindo resistências, par de resistências ou meia ponte e ponte de 

Wheatstone. Uma ponte com elevada sensibilidade pode ser realizada a partir de quatro 

resistências GMR de padrão fotolitográfico, em que duas delas são elementos ativos e a 

saída da ponte é, aproximadamente, 5% da tensão aplicada à entrada, para uma variação 

de 10% na resistência. 

Estruturas adicionais de permalloy colocadas no substrato atuam como concentradores de 

fluxo para aumentar a sensibilidade. As resistências ativas, colocadas no intervalo entre 

dois concentradores de fluxo, experimentam um campo maior do que aquele que lhes é 

aplicado, numa razão definida pelo intervalo entre os concentradores de fluxo e o 

comprimento de um dos concentradores. Em alguns sensores os concentradores são 

também usados como escudos, por colocação de duas resistências entre eles.    

A sensibilidade da ponte de um sensor GMR pode ser ajustada, mudando o comprimento 

dos concentradores de fluxo e o intervalo entre eles, e, assim, um sensor que satura, 

aproximadamente, a 300 Oe pode ser usado para construir diferentes sensores que saturam 

a 15, 50 e 100 Oe. Para realizar sensores ainda com maior sensibilidade, podem ser usadas 

bobinas externas e realimentação, sendo possível alcançar resoluções da ordem dos 

100mA/m (ou mOe). 
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2.4 Sensores Analógicos 

 

• Allegro A1301 e A1302 

 

Os sensores A1301 e A1302 são magnetómetros de efeito de Hall lineares, rácio-métricos 

e contínuos. São otimizados para fornecerem, com precisão, uma tensão de saída 

proporcional ao campo magnético aplicado, que em repouso corresponde a 50% da tensão 

de alimentação. Oferecem diferentes valores de sensibilidade: 2.5mV/G para o A1301 e 

1.3mV/G para o A1302. É um sensor de elevada precisão, devido a um mecanismo de 

ganho interno e um offset de ajustamento do sinal.    

Cada circuito integrado inclui um sensor de efeito de Hall, um amplificador linear e um 

CMOS de Classe A. Com esta combinação são minimizados vários problemas associados 

a sinais analógicos de baixa tensão.  

São disponibilizados em dois tipos de pacotes: LH, SOT23W de 3 pinos e UA, SIP ultra-

mini de 3 pinos [19]. 

 

 

• Murata AMR Magnetic Switch  

 

Os sensores AMR Magnetic Switch da Murata são sensores magnéticos de alta 

sensibilidade que utilizam a tecnologia CMOS e medem um campo magnético 

relativamente baixo, quer seja numa direção vertical ou horizontal. Sem componentes 

mecânicos, estes sensores são mais confiáveis e robustos que os sensores de efeito de Hall 

ou sensores reed-switches, além de terem uma sensibilidade e uma área de deteção 

maiores. A Murata disponibiliza modelos de alta sensibilidade (1.5mT a 1.6mT) e baixa 

sensibilidade (0.5mT a 2.2mT) e de baixo consumo (1.6μA/1.8V) [20]. 

 

 

• Honeywell HMC1001 e HMC1002  

 

Os sensores HMC1001 e HMC1002 da Honeywell são circuitos magneto-resistivos com 

ponte de Wheatstone e um e dois eixos, respetivamente. Têm uma resolução de 2,7 nT, 

uma elevada sensibilidade (entre 2.5 a 4 mV/V/gauss) e têm uma tensão de alimentação 

de 5V.  

O sensor HMC1001 possui o tamanho e a estrutura apropriados para medir o campo 

ortogonal do eixo Z. O sensor HMC1002 é apropriado para medir os eixos X e Y.   

Na saída diferencial de cada ponte existe um amplificador de instrumentação de baixo 

ruído com um ganho de 66,6. São acrescentados 2.5V ao sinal de saída como tensão de 

referência [21].  

 

 

• Honeywell HMC2003 de 3-eixos 

 

O HMC2003 Analógico de 3-Eixos da Honeywell é um magnetómetro de saída analógica 

e elevada sensibilidade (entre 0.98 a 1.02 V/gauss) com um tipo de encapsulamento DIP 

híbrido de vinte pinos, permitindo ligar facilmente a outras interfaces. Utiliza os sensores 

magneto-resistivos HMC1001 e HMC1002 e amplificadores de instrumentação de 

precisão para medir o campo magnético nos eixos X, Y e Z. Todos os componentes são 

operados em DC, aumentando a fiabilidade, a robustez e a performance, quando 
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comparados com sensores fluxgate. As medições têm bastante precisão e a gama de 

valores é dinâmica, variando desde 40 microgauss até ±2 gauss, com uma saída de 

1V/gauss. Os amplificadores de instrumentação possuem um filtro passa-baixo de 1kHz 

que rejeita o ruído indesejado. Uma referência de +2.5V (0 gauss) acessível externamente 

melhora a precisão e a estabilidade das medições, enquanto uma fonte de corrente de 

excitação on-board reduz os erros causados pela temperatura, para se obter uma 

performance consistente. 

Possui funcionalidades de Offset, que pode ser usada para aplicar um campo magnético 

local ou anular um campo incidente indesejado, e de Set/Reset, para eliminar o efeito de 

memória em materiais magnetizados que degrada o sinal de saída [21]. 

 

 

• Honeywell HMC1053 de 3-eixos 

 

O sensor HMC1053 da Honeywell pertence à família de sensores HMC105x, sendo o 

único que permite medir o campo magnético nos 3 eixos. É um sensor magneto-resistivo 

constituído por uma liga de ferro-níquel (permalloy) indicada para medir um campo 

magnético de baixa intensidade. As vantagens deste sensor são a ortogonalidade quase 

perfeita dos eixos e a elevada sensibilidade, o que permite medir um campo magnético 

até 120 microgauss, tornando-o apropriado para medir o CMT.  

O sensor converte a componente de campo magnético incidente em cada eixo numa tensão 

diferencial à saída, após ser aplicada uma corrente à entrada da ponte de Wheatstone. 

Além disso, o sensor também tem as funcionalidades de Offset e Set/Reset, já descritas 

para o HMC2003, sem necessitar de bobines exteriores [22].  

 

 

• Philips NXP KMZ51 

 

O sensor KMZ51 da Philips NXP é um magnetómetro AMR com ponte de Wheatstone 

magneto-resistiva, compensação integrada e função de Set/Reset. Tem uma elevada 

sensibilidade na medição do campo magnético (entre 12 a 16 
mV/V

kA/m
).  

O condutor de compensação integrada permite medir o campo magnético com corrente 

de feedback, de forma a gerar uma saída que é independente do desvio da sensibilidade. 

Com a função de Set/Reset integrado a orientação da sensibilidade pode ser definida e 

alterada. Um pulso curto de corrente positiva (Set) recupera o sensor após uma exposição 

a campos magnéticos fortes e um pulso de corrente negativa (Reset) inverte a 

sensibilidade. Através de pulsos alternados periódicos e um amplificador de lock-in, a 

saída torna-se independente do sensor e do offset do amplificador [23].   

 

 

• Sensitec AFF755 

 

O sensor AFF755 baseia-se no efeito AMR e tem uma ponte de Wheatstone com correção 

de offset. É ideal para detetar campos magnéticos fracos, inferiores a 10 nT incluindo o 

campo magnético terrestre, tem elevada sensibilidade e uma relação sinal ruído muito 

boa.  

A deteção a 3 eixos é feita com a associação em série de 3 sensores alimentados por uma 

tensão de 1.8 V. Suporta temperaturas entre -40ºC e +125ºC. É ideal para sistemas de 

apoio à navegação GPS [24]. 
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• NVE AAH002-02, AAH004-00 e AAL002-02 

 

Os sensores de campo magnético GMR de saída normalizada da NVE usam um material 

GMR de alta sensibilidade, tornando-os ideias para medições do campo magnético 

terrestre. Toleram altas temperaturas (até 150º Celsius). A saída é analógica e realizada 

com uma ponte de Wheatstone e tem um comportamento DC para uma resposta em 

frequência superior a 1MHz [25]. 
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2.5 Características 

 

Existem diferenças entre as características dos sensores de acordo com o seu efeito. Para 

escolher o sensor mais adequado à área de aplicação das medições é importante comparar 

as caraterísticas e destacar as suas vantagens e desvantagens. No entanto, a performance 

de cada sensor só pode ser completamente avaliada aquando das medições, uma vez que 

os valores presentes em datasheets são apenas verificados sob condições ideais, onde não 

existem influências exteriores ou defeitos de fabrico.  

 

 

Tabela 2.2: Caraterísticas de sensores GMR, AMR e Hall [5]. 

 

A sensibilidade dos sensores MR é bastante superior à dos sensores de efeito de Hall, 

fazendo desse grupo o mais apropriado para medições com precisão do CMT. Além disso, 

o sinal de saída dos sensores de efeito de Hall é muito baixo e requer uma amplificação 

elevada, aumentando o efeito de ruído indesejado. 

Entre os sensores MR, o efeito que permite maior sensibilidade é o GMR. No entanto, as 

reduzidas dimensões do sensor dificultam a tarefa de soldar em laboratório. Além disso 

os sensores GMR possuem histerese, que causa erros significativos nas medições, e um 

SNR fraco, para baixas frequências. Também são facilmente corrompidos por campos 

magnéticos fortes indesejáveis existentes nas proximidades do sensor.    

Os sensores AMR são adequados à medição do CMT e têm dimensões apropriadas para 

o manuseamento em laboratório. Além disso, a sensibilidade e o erro de medição são bem 

definidos e têm uma boa estabilidade. Assim, o sensor escolhido foi o HMC1053 da 

Honeywell [24]. 

 GMR AMR HALL 

Dimensões µm cm µm 

Nível do sinal Alto Médio Baixo 

Sensibilidade Alto Médio Baixo 

Estabilidade com 

a temperatura 
Alto Médio Baixo 

Potência 

consumida 
Baixo Alto Médio 

Custo Baixo Médio Baixo 

Vantagens 

Dimensões 

Consumo  

Sensibilidade 

Estabilidade do erro 

e da sensibilidade 
Linearidade 

Desvantagens 

Histerese 

Não-linearidade 

 SNR fraco  

Dimensões 

Consumo  

Custo 

Sinal  

Sensibilidade  

Estabilidade   
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Figura 2.1: Representação do sensor HMC1053 [24] 

 

Figura 2.2: Esquema de ligações do sensor HMC1053 [24] 

 

Figura 2.3: Pinout do sensor HMC1053 [24] 
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3. Instrumento de Medição 

Com o objetivo de medir o CMT fazendo uso do magnetómetro escolhido, começou-se 

por definir as seguintes etapas: 

• Projetar, dimensionar e fabricar um dispositivo que permita medir o CMT em 

qualquer direção da superfície terrestre 

• Projetar, dimensionar e fabricar os circuitos eletrónicos de apoio ao sensor, em placas 

de circuitos integrados 

• Desenvolver um algoritmo que faça a calibração do sensor e que forneça a direção 

 

3.1 Desenho 3D 

Para medir o CMT é necessário utilizar um instrumento de apoio à medição que reúna as 

seguintes condições: 

• os graus de liberdade permitem a movimentação em todo o espaço do CMT; 

• as posições permitidas pelo instrumento são programáveis e podem ser definidas 

com um bom nível de precisão. 

O CMT pode ser representado por uma esfera. Como tal, num sistema de eixos, os graus 

de liberdade têm que permitir uma movimentação livre de 360 graus no plano horizontal 

e de 180 graus no plano vertical.  

Para fazer o desenho 3D do instrumento foi utilizado o software de distribuição livre 

OpenSCAD, por permitir criar modelos representados por números que podem facilmente 

ser ajustados para alterar o tamanho e a forma. As peças foram desenhadas de forma a 

cumprirem as seguintes condições: 

• Acoplar um servomotor que roda livremente 180 graus;  

• Acoplar um stepper que roda livremente 360 graus; 

• Acoplar uma PCB ao sensor; 

• Garantir que as fixações são ajustáveis para que o sensor fique posicionado no 

centro do sistema de rotação 

Os Esquemas das peças criadas estão representados em “Anexo A – Esquemas”. 
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3.2 Impressão 3D 

O passo seguinte foi imprimir as peças criadas com recurso a uma impressora 3D, modelo 

Prusa i3, através da tecnologia de Fusão e Deposição de Material (FDM).   

 

Figura 3.1: Impressora Prusa i3 

A FDM é uma tecnologia de manufatura aditiva (adição do material em camadas) usada 

habitualmente em aplicações de modelação, prototipagem e produção. Um filamento de 

plástico é desenrolado de uma bobina e encaminhado até um bico de extrusão, que 

controla a fusão e deposição do fluxo de material. O bocal é aquecido para derreter o 

material e pode ser movimentado em ambos os sentidos, horizontais e verticais (XY), 

controlados por um software de manufatura assistida por computador (CAM). A peça é 

fabricada por extrusão de pequenas esferas de material termoplástico para formar 

camadas sucessivas, de forma a que cada camada de material de endurecimento fique 

imediatamente após a extrusão do bocal.  

A vantagem da impressão por FDM está na capacidade em produzir peças e protótipos 

recorrendo a termoplásticos, como polímeros ABS e biopolímeros PLA. Estes materiais 

tornam-se maleáveis por aquecimento e preservam a sua forma após o arrefecimento. 

Na impressão das peças deste trabalho foi utilizado PLA, um polímero biodegradável 

feito a partir de substâncias naturais reutilizáveis, como o milho, a batata e o açúcar de 

cana. É, por isso, mais ecológico que o polímero ABS, formado a partir de derivados do 

petróleo.    
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3.3 Desenho de PCB 

Para desenhar a PCB foi utilizado o software EAGLE (Easy Applicable Graphical Layout 

Editor). Existem diferentes tipos de licenças de acordo com as necessidades do projeto, 

sendo que para este trabalho foi usada a versão gratuita para universitários. Houve 

necessidade de aprender alguns conceitos sobre a sua utilização, recorrendo a alguns 

vídeos e tutoriais.  

O programa subdivide-se em três módulos:  

• um editor de Esquemas;  

• um editor de layout; 

• um autorouter.  

A função do editor de Esquemas é criar uma representação lógica dos circuitos, através 

do recurso de ‘Drag&Drop’ (permite arrastar blocos) e da biblioteca de componentes 

eletrónicos. As ligações são verificadas pela ferramenta ERC, que deteta erros no 

Esquema e verifica a integridade entre Esquema e layout. É possível criar classes de 

conexões (NET Class), definindo a largura das pistas e a distância entre as mesmas.  

O editor de layout gera o desenho dos circuitos integrados a partir do Esquema. Permite 

posicionar e orientar os objetos em ângulos arbitrários e verifica de forma automática as 

regras de layout, como a sobreposição de pistas, através da ferramenta DRC.  

O autorouter é uma ferramenta que utiliza um algoritmo multi-thread baseado em fatores 

de custo para fazer o traçado de pistas, explorando diversas soluções e optando pela 

melhor opção. Nos casos mais complexos, as ligações que não são resolvidas pelo 

algoritmo têm de ser definidas manualmente. 

No desenho das PCB há fatores a ter em conta que dificultaram o processo, tais como: 

• A distância mínima entre pistas, vias e pads escolhida é de 0,4mm e a largura mínima 

dos objetos é de 0,5mm. Estes valores garantem que o resultado da impressão do 

layout é adequado ao método de fabrico da PCB, mas tornam mais difícil o ‘routing’ 

(encaminhamento) das pistas, sendo que num dos casos foi necessário utilizar a 

dupla face; 

• As dimensões e furações das PCB estão de acordo com o local escolhido para a 

fixação no instrumento, o que dificultou a geração do layout e o processo de 

‘routing’. 

 

3.3.1 Circuito de Amplificadores 
 

A tensão de saída do magnetómetro, proporcional ao campo magnético medido, é da 

ordem de grandeza do milivolt. Para que a variação de tensão possa ser interpretada pelo 

sistema Arduino/PC, ordem de grandeza do volt, é necessário amplificar o sinal à saída 

de cada eixo do sensor com um ganho de 1000.  

O amplificador INA118 da Texas Instruments pertence à classe dos amplificadores de 

instrumentação e apresenta uma boa rejeição em modo comum (CMRR), 

comparativamente aos amplificadores diferenciais, ou seja, rejeita melhor a componente 

de tensão constante presente nos sinais de entrada. Tem um CMRR de 100dB para um 
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ganho de 1000 e uma baixa tensão de offset (50µV).  O ganho desejado (G=1000) pode 

ser obtido a partir da fórmula  𝐺 = 1 +
50𝑘Ω

𝑅𝐺
 , pelo que 𝑅𝐺 = 50.05Ω. 

Os amplificadores devem ficar o mais próximo possível do magnetómetro para diminuir 

os efeitos do ruído no sinal. Assim, foi desenhada e construída uma PCB de forma a ficar 

acoplada diretamente na PCB do sensor. Ver Figura A.6 

 

3.3.2 Circuito DC-DC 
 

Antes de efetuar a medição do CMT é necessário alimentar a ponte de Wheatstone do 

sensor. A tensão máxima de saída do Arduino é de 5 volt, que apesar de ser suficiente 

para alimentar a ponte (Mínimo=1,8V), resulta em perda de sensibilidade na medição de 

valores de campo magnético tão reduzidos como o CMT. Como tal, é necessário elevar a 

tensão que alimenta o sensor, recorrendo a um conversor DC-DC boost. 

O TPS6734 é um conversor DC-DC boost de 12V fixos, capaz de fornecer 120 mA com 

tensões de entrada tão baixas como 3,75V. Os componentes externos necessários são: 

uma bobine, um rectificador de Schottky, um condensador na saída e outro na entrada 

como filtros, e um pequeno condensador para compensação da malha. Existe uma entrada 

Enable para permitir desligar o conversor e reduzir a corrente necessária para 3µA quando 

os 12V não são necessários. Ver Figura A.7 

 

3.3.3 Circuito de Set/Reset  
 

A característica de Set/Reset tem como função alinhar o domínio magnético dos 

elementos magneto-resistivos do sensor em cada eixo para que as medidas sejam feitas 

com maior precisão. O efeito é conseguido através de espiras metálicas perpendiculares 

a cada eixo com uma resistência nominal de 3 a 6 ohms e com um pico de corrente mínimo 

de 400mA para pulsos de Set ou Reset. 

Um pulso de Set é definido como um pulso de corrente positivo e está interligado à espira 

S/R+, enquanto que um pulso de Reset é um pulso de corrente negativo interligado à 

espira S/R-. O resultado esperado de um Set/Reset é obter o domínio magnético alinhado 

na direção positiva/negativa do eixo, tal que a polaridade da ponte de Wheatstone seja um 

declive positivo/negativo com tensões positivas/negativas à saída da ponte.  

Tipicamente, um pulso de Reset é enviado primeiro, seguido por um pulso de Set alguns 

milissegundos depois. Ao orientar os domínios magnéticos em duas direções 

completamente opostas são eliminadas quaisquer perturbações magnéticas que possam 

afetar as medições.  

Para realizar o circuito, usaram-se dois tipos de retificadores MOSFET, o IRF540N e o 

IRF7319, numa configuração H-Bridge Driver. De acordo o Pinout do sensor, são 

necessários dois circuitos iguais e independentes, um para os eixos A e B e outro para o 

eixo C. Ver Figura A.8    
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3.3.4 Circuito para Limitar Tensão de Saída 
 

A tensão de saída do sensor correspondente ao campo magnético medido não pode 

exceder o valor máximo permitido por uma porta USB comum de um computador (5V), 

sob pena de inutilizá-la. Para obter maior precisão nas medições o sensor foi excitado 

com uma tensão de 12V, pelo que não existem garantias do valor máximo de resposta, 

tornando-se necessário um circuito que limite essa tensão. 

Ligando a saída do sensor a um amplificador operacional cuja tensão de saturação 

máxima seja igual à saída 5V do Arduino garante-se que o valor máximo do sinal está 

limitado e de acordo com os valores permitidos pela porta USB. Para isso, recorreu-se a 

três amplificadores operacionais, um por eixo, com três tensões de referência VRef, uma 

por eixo, definidas por potenciómetros W203. Estes potenciómetros são resistências de 

três terminais onde a ligação central é regulável, permitindo definir vários valores de 

resistência. Desta forma, é possível ajustar de forma independente a tensão de saída de 

cada eixo do sensor, de maneira a obter a maior variação possível nas medições entre o 

valor máximo e mínimo de campo magnético.  

   

3.3.5 Circuito de Comando do Stepper 
 

O motor stepper ou de passo é um tipo de motor elétrico de corrente contínua que fornece 

o posicionamento de forma precisa.  Usa uma roda dentada e eletroímanes para girar sobre 

o seu eixo um passo de cada vez, de acordo com o esquema. 

 

Figura 3.2: Esquema de funcionamento do Stepper unipolar 

 

O stepper é ligado através dos pinos de entrada identificados através de um código de 

cores (Rosa, Laranja, Vermelho, Amarelo, Azul). Ao alimentar as bobines na ordem 

correta o motor dá uma volta completa, sendo que o número de passos total corresponde 

ao número de dentes da roda dentada. A resolução do stepper utilizado é de 1.8 graus por 
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passo, o que resulta num total de 200 passos por volta completa. O stepper utilizado é 

unipolar, pelo que existe uma derivação central em cada uma das bobinas comandada 

pelo pino Vermelho, responsável por inverter o sentido da corrente nos motores 

unipolares. 

Para controlar o motor stepper recorreu-se ao driver L293D, que é simples de habilitar 

através de instruções enviadas a partir de um microcontrolador, e fornece correntes de 

comando bidirecionais até 600 mA com tensões de 4,5V até 36V. O driver L293D permite 

fornecer a corrente de acordo com o sentido de rotação pretendido, pelo que a ligação do 

fio Vermelho não é utilizada.  

O driver L293D é ligado ao stepper, através dos pinos Y, e ao microcontrolador, através 

dos pinos A, Enable e Ground, de acordo com o esquema. Ver Figura A.9 
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3.4 Fabrico de PCB 

No fabrico das placas de circuitos integrados (PCB) foi utilizado o método de 

transferência térmica de toner. É um método simples e barato que pode ser realizado em 

laboratório e que produz bons resultados em desenhos de circuitos cujas pistas de cobre 

não sejam demasiado finas, próximas ou densas, mas que requer alguma prática, que 

obtive repetindo o processo de forma experimental.  

O método pode ser descrito nos seguintes passos: 

1. Imprimiu-se o layout da PCB com recurso a uma impressora laser. A impressão foi o 

mais escura possível e foi usado um papel brilhante, para que a tinta fosse 

parcialmente absorvida. Após verificar que não existiam descontinuidades nas pistas, 

recortou-se a folha com as dimensões pretendidas para a PCB; 

 

2. Usaram-se dois tipos de placas de circuitos integrados, ambas compostas por camadas 

de fibra de vidro e cobre. Uma das placas era de face simples e a outra de dupla face, 

de acordo com o layout. Cada uma delas foi recortada nas dimensões desejadas para 

a PCB e foi usada uma lixa para alisar as bordas. De seguida, cada placa foi lavada e 

limpa com água corrente, detergente neutro e palha de aço fina, e secada com papel; 

 

3. Fixou-se o papel impresso sobre a placa, recorrendo a fita-cola. Usou-se um ferro de 

passar roupa comum sobre o papel, durante cerca de dois minutos e na temperatura 

máxima de funcionamento, para que a tinta da impressão fixasse sobre o lado 

cobreado da placa. Com o papel ainda colado à placa, mergulhou-se num recipiente 

com água e deixou-se repousar durante alguns minutos. O choque térmico garante que 

a tinta se fixa no cobre.  Por fim, retirou-se o papel da placa e corrigiram-se as falhas 

que ocorreram nas pistas, recorrendo a uma caneta de tinta permanente.  

 

4. Preparou-se uma solução corrosiva de percloreto de ferro em pó, misturando-o com 

água. A mistura gera muito calor e o procedimento requer cuidados especiais, como 

o uso de equipamentos de proteção e que o local esteja preparado para fazer a extração 

de gases. O percloreto foi colocado na água numa proporção de 500 gramas para 1 

litro de água, dissolvendo-o aos poucos. Não foram usados instrumentos para agitar 

ou recipientes metálicos, apenas de vidro ou plástico. A placa ficou totalmente coberta 

pela mistura e ligeiramente inclinada, com o lado cobreado voltado para cima. O 

tempo de corrosão durou entre 10 a 30 minutos, dependendo do tamanho da placa e 

da temperatura ambiente. Uma técnica utilizada para reduzir o tempo de corrosão 

consistiu em agitar constantemente o recipiente e movimentar a placa, recorrendo a 

uma pinça de plástico. Após observar que a placa foi totalmente corroída e não 

apresentava vestígios de cobre, foi cuidadosamente retirada do recipiente e lavada 

com água.  

 

5. Com um pano embebido em álcool removeu-se completamente a tinta da impressão 

até que as pistas de cobre ficassem a descoberto. Completou-se a limpeza recorrendo 

a uma palha de aço. 

 

6. Foram feitas as furações necessárias, recorrendo a um berbequim. As furações 

serviram para acoplar a placa ao instrumento e para interligar as pistas existentes nas 

duas faces, no caso de face dupla. 
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Após a execução do método descrito para as três placas PCB do instrumento, foi 

necessário soldar os componentes eletrónicos nos locais designados durante o desenho do 

layout. O ato de soldar requer alguma prática e é passível de realização em laboratório, 

desde que os componentes cumpram uma distância mínima entre eles e não sejam 

demasiado pequenos. Essa foi uma preocupação durante a fase de desenho, devido à 

importância que tem tanto na fase do fabrico como na fase de soldar.    

O material utilizado foi: 

• Ferro de soldar do tipo caneta com controlo de temperatura para permitir uma 

soldadura mais fina;  

• Solda de estanho sem chumbo, que se trata de um enrolamento flexível, metálico 

e condutor que se torna líquido após ser aquecido e é aplicado na área a soldar, 

servindo para unir pistas e componentes; 

• Fluxo de solda, que é aplicado previamente sobre a área a soldar para facilitar o 

processo;   

• Malha de dessoldar, para remover solda em excesso; 

• Estação de dessoldar com pistola, para remover ou reposicionar componentes; 

• Multímetro, para verificar o correto funcionamento das ligações. 

O método para soldar uma junção pode ser descrito pelos seguintes passos: 

1. Antes de soldar a junção, com a ponta do ferro aqueceu-se a perna do componente 

e o pad da PCB, durante cerca de 3 segundos, para garantir uma soldadura 

eficiente; 

2. Aplicou-se calor e solda na ligação, utilizando uma esponja húmida para remover 

o excesso de solda e o fluxo queimado da ponta do ferro, para garantir que se 

mantém limpa e que aquece de forma adequada; 

3. Aplicou-se a solda de forma parcial até que a solda cobrisse a superfície, 

certificando-se que a mesma cobre a perna do componente e o pad da PCB. A 

solda não foi colocada diretamente no ferro antes de tocar na perna ou no pad, 

pois a soldadura é realizada pelo calor e se as partes não estiverem quentes o 

processo não é eficiente; 

4. Afastou-se o ferro da zona de contato e aguardou-se uns segundos, até que a solda 

solidificasse e a junção tivesse um aspeto brilhante.  

O procedimento foi repetido para todas as junções de cada componente, sendo demorado 

no caso de placas com vários circuitos, como é o caso da PCB acoplada ao Arduino. No 

caso da PCB que contém o magnetómetro, a maior dificuldade deveu-se à dimensão 

reduzida das pernas do sensor.  

Para finalizar, as pistas de cobre da PCB foram protegidas da oxidação decorrente da 

exposição ao ar, pulverizando a placa com um revestimento isolante de acrílico em spray. 

No entanto, este procedimento só foi feito após ter sido testado o funcionamento da PCB, 

pois o revestimento torna muito difícil o processo de dessoldar.  
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Figura 3.3: Aspeto final do instrumento de medição com PCB 
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4. Microcontrolador 

O magnetómetro HMC1053 é um sensor analógico que fornece um sinal de resposta 

contínuo proporcional à grandeza a medir. Antes de ser enviado para um computador tem 

que ser convertido na sua forma digital. Além disso, é necessário alimentar o sensor e 

controlar os motores: servomotor e stepper. Estas funcionalidades podem ser realizadas 

recorrendo a um microcontrolador de baixo custo, o Arduino UNO. 

 

Figura 4.1: Arduino UNO 

O Arduino UNO baseia-se no microcontrolador ATmega328, tem 14 pins digitais de 

input/output (dos quais 6 podem ser usados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, 

uma porta USB e um botão de Reset. Para o ligar basta conectar a um computador através 

da porta USB ou alimentar através de um adaptador AC-DC. Permite alimentar outros 

dispositivos através das saídas 5V e 3.3V, sendo que neste trabalho foi utilizada apenas a 

saída de 5V. 

Para criar a interface de comunicação do Arduino com o instrumento de medição, a placa 

PCB foi desenhada com a mesma configuração e dimensões de pinout do Arduino de 

forma a ficarem acoplados, evitando assim fios adicionais. Ver Figura A.10    

O pino 5V do Arduino é responsável por alimentar os circuitos do sistema de medição, o 

pino GND fornece o ground e as entradas A0, A1 e A2 recebem o sinal analógico. As 

saídas digitais são responsáveis por comandar os motores. 

As instruções são enviadas para o microcontrolador através de uma aplicação para 

computador, Arduino IDE (Integrated Development Environment), que inclui um editor 

de código capaz de compilar e carregar programas na linguagem C, um monitor série para 

visualizar dados recebidos ou enviar dados em tempo real e exemplos de scripts para 

realizar as funções mais comuns. Na conversão do sinal analógico do sensor foram 

utilizados 10 bits, isto é, o sinal digital varia entre os valores 0 e 1024. 

Para controlar os motores existem bibliotecas que tornam o processo simples e intuitivo. 

No site (https://www.arduino.cc/) é possível encontrar exemplos para as funções mais 

comuns, entre as quais, o controlo de motores e a recolha de dados de sensores. Para 

realizar a função de Set/Reset foi utilizada a função ‘digitalWrite()’, enviando pulsos 

‘LOW’ para Reset e ‘HIGH’ para Set, 100 milissegundos depois, de acordo com 

datasheet do sensor.  

https://www.arduino.cc/
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5. Algoritmo de Calibração 

Em [7] é proposto um novo algoritmo iterativo de calibração, para magnetómetros de três 

eixos, que realiza a estimação e a compensação dos efeitos dos parâmetros de 

interferência determinística, fazendo uso de apenas nove medidas distintas recolhidas 

durante a rotação do sensor. Além disso, tem um custo computacional baixo, de forma a 

satisfazer as limitações dos dispositivos móveis, e não utiliza posições pré-definidas 

durante a calibração, explorando o movimento natural do utilizador. Os resultados das 

simulações e avaliações empíricas feitas pelo autor do artigo confirmam que o método 

proposto é melhor que os modelos convencionais, quer em termos de precisão e 

fiabilidade, quer em termos de ruído indesejado. O algoritmo apresenta uma convergência 

rápida, apropriado para aplicações em tempo real, e a eficácia é independente dos 

parâmetros de interferência iniciais. Tal como os métodos existentes, a performance do 

algoritmo degrada-se com o nível de ruído não-determinístico. 

 
Figura 5.1: Fluxograma do algoritmo de calibração [7] 

 

O objetivo da calibração é estimar os valores de 𝑀 e 𝑏 de forma a calcular ℎ a partir dos 

valores medidos ℎ𝑠. O método utilizado é iterativo, pelo que os parâmetros são estimados 

na forma �̂�𝑘 𝑒 �̂�𝑘, onde 𝑘 é a ordem de iteração, esperando-se que convirjam para o seu 

valor real. 

  
Figura 5.2: Forma iterativa de ℎ𝑠 
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Os valores iniciais �̂�0 e �̂�0 podem ser definidos arbitrariamente, através de uma matriz 

(por exemplo, matriz identidade) e um vetor. 

 

 
Figura 5.3: Estimação do campo magnético (iteração 𝑘) 

 

Considerando que a intensidade do campo magnético real é constante e conhecida, é 

definido um fator para o erro, como a diferença entre o resultado da intensidade do campo 

em cada iteração e o seu valor real.  

 

 

 

 
Figura 5.4:  Cálculo do fator de erro 

 

O último termo da expressão final para o erro é praticamente nulo no final das iterações, 

uma vez que o fator �̃�𝑘 converge para zero. Ainda assim, existem nove parâmetros para 

calcular, seis dos quais pertencem a 𝑄𝑘 e três a �̃�𝑘. Pelo facto do algoritmo se basear na 

intensidade do campo magnético, são perdidos três graus de liberdade no cálculo de 𝑄𝑘 . 

No entanto, o estado da arte existente sobre o problema em causa demonstrou que tal 

facto não deteriora os resultados de forma significativa. 
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Figura 5.5: Reformulação da fórmula do erro  

 

Cada coluna de H é calculada com base nos valores estimados na iteração 𝑘-1. Após 

determinar 𝑄𝑘 e 𝜆𝑘 , �̃�𝑘 é calculado através da fórmula de 𝜆𝑘 enquanto �̃�𝑘
−1 pela 

decomposição de 𝑄𝑘 . No entanto, resultam várias soluções do cálculo de �̃�𝑘 .  
Para garantir que o resultado de �̃�𝑘 é único, é necessário impor uma restrição. Tal como 

em [7] e de acordo com [8] e [15], a solução passa por assumir que a matriz �̃�𝑘 é 

simétrica. Tal implica que a matriz 𝑀 seja também simétrica, simplificando a calibração.  

A matriz 𝑀 simétrica garante que o processo não introduz ângulos de rotação fictícios e 

erros na estimação da direção, uma vez que qualquer matriz de rotação é, 

obrigatoriamente, antissimétrica. Garante ainda que os valores próprios da matriz estão 

de acordo com o ‘Teorema dos Eixos Perpendiculares’ e a ‘elipsoide das medições’ se 

‘encolhe’ até se transformar numa esfera, sem necessitar de ângulos de rotação adicionais 

[28].  

Como 𝑄𝑘 é uma matriz semi-definida positiva, pode ser decomposta em: 

  [14] 

     V: vetores próprios de Q 

D: matriz diagonal de valores próprios 

O algoritmo converge quando os valores de �̃�𝑘 estão perto de zero e �̃�𝑘 é a matriz 

identidade. 

O software utilizado para escrever o algoritmo foi o MATLAB, por ser uma ferramenta 

baseada em linguagem C, indicada para operações entre matrizes e representação dos 

resultados graficamente. Neste caso, já existiam conhecimentos sólidos sobre a utilização 

do programa, pelo facto de ser muito utilizado em projetos e aulas de laboratório durante 

o Mestrado Integrado.  

O algoritmo foi escrito com base no fluxograma apresentado e nas equações descritas em 

[7]. O resultado é uma matriz 𝑀 (3x3) e um vetor 𝑏 (3x1) que é usado no cálculo de ℎ a 

partir das medições feitas pelo sensor.  

 

Além do algoritmo de calibração, foi desenvolvida uma rotina em MATLAB para a fazer 

a comunicação com o Arduino.  

Para fazer a comunicação entre plataformas, ambas têm de conhecer previamente a taxa 

de partilha de informações (Baud Rate) e a porta de série que vão usar, para de seguida, 

por comandos, enviarem dados (Write) e receberem dados (Read) de um buffer.          

No Arduino foi carregado um programa que, quando solicitado por um comando série, 

recolhe os dados do sensor e escreve no buffer, pronto a ser lido pelo MATLAB.  

 

No MATLAB é executado um script que envia strings com pedidos de medidas ao 

Arduino e lê dados do buffer.  
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6. Resultados Experimentais 

 

6.1 Calibração  

Para realizar a calibração do sensor foram utilizados dois métodos distintos para recolher 

pontos: 

• Método 1 – recolhe os pontos segundo posições aleatórias 

 

• Método 2 – recolhe os pontos segundo posições predefinidas 

 

Método 1: 

Num ambiente exterior, livre das perturbações magnéticas que se encontram no interior 

de edifícios, foram recolhidas coleções de medidas de forma a que os eixos descrevessem 

rotações para todos os ângulos. As medidas são descritas por coordenadas x, y e z, que 

correspondem à variação da tensão à saída do sensor com o campo magnético incidente 

sobre os eixos. Foi definido um número de medidas constante para cada variação do 

ângulo zenital. 

Recorrendo ao MATLAB, as medidas foram armazenadas numa matriz e representadas. 

 

 

Figura 6.1: Medidas do sensor 
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A figura 6.1 representa o espaço total de medidas do campo magnético. Cada círculo de 

pontos está sobre um sistema de eixos diferente, sendo necessário recolocá-los sobre o 

mesmo referencial. Para isso, foi necessário calcular o valor médio das medidas para cada 

eixo e subtraí-lo a cada medida do eixo correspondente. Pelo facto de as medidas não 

seguirem uma distribuição uniforme, a média resulta da soma de todas medidas divididas 

pelo número de medidas. De seguida, o mesmo cálculo foi realizado para cada variação 

do ângulo zenital, existindo agora um número de valores médios correspondente ao 

número de ângulos zenitais medidos.   

 

Figura 6.2 Medidas do sensor no mesmo referencial 

 

A figura 6.2 representa o espaço de medidas recolhidas pelo sensor, referenciadas ao 

mesmo sistema de eixos. A ‘nuvem’ de pontos em forma de elipsoide corresponde ao 

resultado previsto para o campo magnético pelo algoritmo de calibração. No entanto, para 

que o algoritmo ‘funcione’ bem é necessário que os desvios nas medidas sejam 

eliminados e corrigidos de forma a respeitarem as equações de uma elipsoide, recorrendo 

ao método de ellipsoid fitting. Para tal, foi utilizada a função de ‘ellipsoid_fit’ [27], para 

obter a superfície da elipsoide, e a função MATLAB ‘ellipsoid’, para gerar os pontos da 

superfície. Os pontos da elipsoide foram gerados para uma matriz de 60 posições 

azimutais, o que representa uma sensibilidade de 6 graus (360º/60=6º) e um erro médio 

de 3 graus (6º/2=3) e máximo de 6 graus, para o caso de a medida estar exatamente à 

mesma distância entre duas posições. 
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Figura 6.3: Superfície da elipsoide 

 

 

Figura 6.4: Conjunto de pontos da elipsoide 
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As figuras 6.3 e 6.4 representam a superfície gerada e os pontos que correspondem a essa 

superfície.  

Agora que a ‘nuvem’ de pontos pode ser bem descrita através das equações da elipsoide, 

o passo seguinte é a aplicação do algoritmo de calibração rápida descrito no capítulo 5. 

Algoritmo de Calibração. Para isso, são usados nove pontos da elipsoide segundo direções 

aleatórias, a partir dos quais é gerada a matriz 𝑀 e o vetor 𝑏 da equação: 

ℎ𝑠 = 𝑀 ∗ ℎ + 𝑏      [15]    

onde,  

𝑀 é uma matriz 3x3 que combina fatores de escala, de não-ortogonalidade e ‘soft iron 

errors’; 

𝑏 é o erro sistemático combinado (‘bias’); 

ℎ𝑠 é o valor de campo magnético medido; 

ℎ é o valor de campo magnético real. 

O algoritmo de calibração permite recuperar ℎ a partir de ℎ𝑠, através da equação: 

ℎ = 𝑀−1 ∗ (ℎ𝑠 − 𝑏)  [16] 

A operação é realizada para todos os pontos da elipsoide. 

 

 

Figura 6.5: Medidas calibradas  

 

A figura representa as medidas do campo magnético calibradas segundo uma esfera de 

centro na origem e raio igual à intensidade do campo magnético, aproximadamente 0.5 
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gauss. O resultado está de acordo com o previsto pelo algoritmo de calibração e com os 

valores teóricos do campo magnético terrestre. 

A cada medida é associada a respetiva posição na esfera, em função do ângulo azimutal 

𝜑 e o ângulo zenital 𝜃, calculados de acordo com as equações: 

𝜃 = cos−1 𝑧

𝑟
  [17] 

𝜑 = tan−1 𝑋

𝑌
 , [−𝜋, 𝜋]  [18] 

O processo de calibração está desta forma concluído. 

 

Método 2: 

O método alternativo de calibração pressupõe que as medidas sejam recolhidas segundo 

um triedro direto, considerando dois ângulos que dão qualquer orientação espacial.  

O ângulo azimutal 𝜑 varia entre [-180, +180] graus, sendo que 𝜑=0 corresponde a apontar 

na direção do norte geográfico. O ângulo zenital 𝜃 varia entre [-90, +90] graus,  

onde 𝜃=-90 corresponde a apontar para baixo na vertical do lugar e 𝜃=+90 corresponde 

a apontar para cima. Assim, 𝜑=0 e 𝜃=0 corresponde a apontar na direção do norte 

geográfico segundo o plano horizontal. 

Para realizar uma rotação completa no plano horizontal é necessário impor 𝜃=0 e variar 

𝜑 entre [-180, +180]. Para obter 50 pontos no plano horizontal é necessário que 𝜑 tome 

valores no intervalo [-180: 7.2: +179]. Para outros valores de 𝜃 ter-se-á menos de 50 

pontos, pois os círculos de latitude constante superiores e inferiores são menores. Para 

manter uma densidade uniforme é necessário obter um número de pontos 𝑘, segundo 

𝑘(𝜃) = 50 ∗ cos 𝜃, aproximadamente. Assim, no total foram recolhidos 817 pontos. 

Desta forma, as posições das medições já são conhecidas à partida, bastando obter a 

intensidade do campo magnético para cada posição. Tal corresponde a calcular o módulo 

do vetor representado pelas três coordenadas, de acordo com: 

 

𝑟 = √𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2  [19] 

 

O módulo do vetor é a distância do ponto que representa a medida ao centro da esfera, ou 

seja, corresponde ao raio da esfera.  

Recorrendo ao MATLAB, foi gerada uma esfera de pontos de acordo com as posições já 

descritas e foi calculado um valor 𝑟 para cada medida efetuada segundo as posições da 

esfera.  
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Figura 6.6: Medidas do sensor 

 

A figura representa o resultado da combinação das posições definidas pela esfera e o raio 

obtido a partir das medições. O resultado é uma ‘nuvem’ de pontos com a forma de uma 

elipsoide.  

A partir deste passo, o procedimento é o mesmo que foi seguido para o Método 1. 
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Figura 6.7: Superfície da elipsoide 

 

 

Figura 6.8: Conjunto de pontos da elipsoide 
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Figura 6.9: Medidas calibradas 

 

As figuras 6.7, 6.8 e 6.9 representam os resultados obtidos na calibração. O resultado final 

é uma esfera de centro na origem e raio igual à intensidade do campo magnético, 

aproximadamente 0.5 gauss. O resultado está de acordo com o previsto pelo algoritmo de 

calibração e com os valores teóricos do campo magnético terrestre. 

A cada medida é associada a respetiva posição na esfera, em função do ângulo azimutal 

𝜑 e o ângulo zenital 𝜃, previamente conhecidos. A calibração está assim concluída. 
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6.2 Determinação da Direção 

Para se obter a direção do utilizador, para qualquer orientação espacial, utilizando apenas 

as medidas do campo magnético fornecidas pelo magnetómetro foi utilizado o método 2 

de calibração, pois as medidas já se encontram posicionadas segundo um único 

referencial. O método 1, por exigir que as medidas sejam reposicionadas em relação ao 

mesmo referencial, permite obter direções apenas para um plano predefinido. Para que as 

direções possam ser obtidas para qualquer orientação espacial, o método de calibração 

requer dados sobre o ângulo zenital, que podem ser obtidos através de um acelerómetro 

ou de um giroscópio. 

Para obter a direção do utilizador foi feita uma medição ℎ𝑠 com o instrumento de medição 

orientado na mesma direção do utilizador. De seguida, a medida foi aplicada na equação: 

ℎ = 𝑀−1 ∗ (ℎ𝑠 − 𝑏)  [20] 

Foram utilizados os mesmos parâmetros M e b, obtidos durante a calibração do método 

2. De seguida, foi calculada a distância euclidiana da medida calibrada (𝑋′, 𝑌′, 𝑍′) a todos 

os pontos da esfera de calibração (X,Y,Z) de acordo com a equação: 

 

𝑑 =  √(𝑋 − 𝑋′)2 + (𝑌 − 𝑌′)2 + (𝑍 − 𝑍′)2  [21] 

 

O ponto (X,Y,Z) que minimiza a distância 𝑑 é o ponto que representa a medida efetuada 

na esfera de calibração. 

 

 
Figura 6.10: Determinação da direção do utilizador 
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Figura 6.11: Posição do utilizador (vermelho) e ponto da esfera de calibração (verde) 

 

Nas figuras 6.10 e 6.11 o ponto que corresponde à posição do utilizador está representado 

a vermelho e o ponto da esfera de calibração que minimiza a distância está marcado a 

verde.  É possível determinar que o utilizador está direcionado para 0º Norte, o que foi 

possível confirmar através de uma bússola. A precisão no ângulo azimutal é afetada pela 

declinação magnética, que não é tida em conta no cálculo deste valor.   
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7. Conclusões e Trabalho Futuro 

 

Os resultados deste trabalho demonstraram ser possível obter a direção apenas com base 

na medição vetorial do CMT, com uma incerteza conhecida, aproveitando as vantagens 

do instrumento de medição construído. No entanto, o custo deste método é a necessidade 

de calibrar o sensor de acordo com posições predefinidas que representam todas as 

direções espaciais, o que requer um instrumento de medição com alguma precisão, além 

de ser um processo demorado.  

É apresentado um método que elimina a necessidade de orientar o sensor segundo 

posições predefinidas e aproveita as vantagens do algoritmo de calibração rápida 

utilizado, reduzindo o tempo de calibração a apenas alguns segundos. No entanto, o custo 

dessa rapidez, é o facto da direção apenas poder ser determinada para um único ângulo 

zenital. Para obter a direção em qualquer orientação espacial é necessário recorrer a dados 

de outros sensores que forneçam informação adicional. Em trabalhos futuros é possível 

utilizar outro sensor, como um acelerómetro ou um giroscópio, e integrar os dados na 

calibração. 

O magnetómetro AMR provou ser uma boa opção para medir o CMT, devido à elevada 

sensibilidade em baixas frequências. Apesar das perturbações magnéticas exteriores e do 

ruído gerado pelos circuitos de apoio ao sensor, as medidas corresponderam ao que era 

esperado.  

É possível eliminar a necessidade de conectar o instrumento de medição a uma porta 

USB, recorrendo a baterias para alimentar o sensor e os circuitos e utilizando uma 

comunicação Bluetooth entre o portátil e o instrumento. Assim, o instrumento pode estar 

fora da zona de alcance de uma fonte de perturbação magnética importante, como é o 

portátil, além de dar mais liberdade para realizar medições, sobretudo em altura, onde as 

perturbações magnéticas são reduzidas. 
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Anexo A - Esquemas 

 

Figura A.1: Esquema OpenSCAD da peça para acoplar motor stepper 

 

Figura A.2: Esquema OpenSCAD da peça para acoplar servomotor 
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Figura A.3: Esquema OpenSCAD da peça para acoplar PCB com o sensor 
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Figura A.4: Esquema dos circuitos de amplificadores  
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Figura A.5: Esquema dos circuitos de apoio ao sensor 
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Figura A.6: Esquema do amplificador INA118U para um eixo do sensor 

 

Figura A.7: Esquema do circuito DC-DC boost com TPS6734 

 

Figura A.8: Esquema do circuito S/R+(A.B) 
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Figura A.9: Esquema de ligações do driver L293D 

 

 

Figura A.10: Esquema das ligações entre o pinout do Arduino e a PCB 

 

 

  


