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Resumo 

Actualmente, os ensaios não destrutivos desempenham um papel fundamental na gestão de custos, 

eficiência e segurança dos componentes usados pelas indústrias.  

Este projecto visa desenvolver um sistema portátil capaz de detectar falhas em estruturas metálicas, 

sendo especialmente útil para a indústria aeronáutica, aeroespacial, automóvel, ferroviária e outras que 

envolvam estruturas sujeitas a grandes esforços. 

O sistema projectado e implementado baseia-se numa sonda móvel capaz de efectuar um teste não 

destrutivo, utilizando o princípio das correntes de Foucault. Esta sonda é constituída por uma bobina 

planar (em espiral) de excitação feita num circuito impresso e um sensor do tipo magneto resistência 

gigante (Giant Magneto Resistance - GMR) para medir o campo magnético. O circuito desenvolvido 

inclui a alimentação, a geração do sinal de excitação, o condicionamento do sinal de saída do sensor de 

campo magnético, a conversão analógia/digital e a electrónica necessária para a transmissão de dados. O 

controlo e o processamento digital dos valores adquiridos é realizado por um microprocessador dsPIC 

(Digital Signal Peripheral Interface Controller) da Microchip Technology e determinação do 

posicionamento da sonda é realizada utilizando sensores de deslocamento baseados num rato mecânico de 

computador. Este sistema possui um visor digital (liquid crystal display - LCD) para a visualização em 

tempo real do resultado da detecção de fissura em material condutor. 

Foi ainda desenvolvida um programa que inclui a comunicação do microprocessador com o 

conversor analógico/digital, a comunicação do microprocessador com o computador, a comunicação via 

SPI do microprocessador com o gerador do sinal de excitação e a comunicação do microprocessador com 

o LCD. O programa inclui também um algoritmo de selecção da melhor frequência de amostragem para o 

ensaio, um algoritmo de adaptação de sinusóide (sine fitting) para o cálculo da amplitude do sinal e um 

algoritmo para a determinação a posição da sonda. Foi também desenvolvido uma aplicação em 

LabVIEW com o objectivo de criar uma interface gráfica para o utilizador, de forma a este poder escolher 

os parâmetros do ensaio e visualizar graficamente os valores adquiridos após o ensaio. 

 

Palavras – chave: Ensaio não destrutivo, correntes de Foucault, dsPIC, GMR, bobina planar. 
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Abstract 

 Nowadays non-destructive testing plays an important role in managing industry components 

cost, efficiency and security of industry components. 

 This project thrives to develop a portable system capable of detecting defects in metal structures 

which is particularly useful in aeronautical, auto and railway industries as well as the ones that may 

involve complex mechanisms in which flawed components may lead to great damage. 

 The project presents a portable non-destructive testing probe device using eddy currents. The 

probe device is composed by an inductor (spiral) built on a printed circuit board, a GMR (Giant Magneto 

Resistance) sensor for defect detection, signal modulation unit for data transmission, a dsPIC of 

microcontroller from Microchip Technolog as processing unit and positioning sensors based on a 

mechanical computer mouse. The system has a liquid crystal display (LCD) to view in real time the 

detected crack in cleft material. 

An application was further developed to establish communication between the microcontroller and 

the analog/digital converter, between the microcontroller and the computer, the SPI communication 

between the microcontroller and the module that generate the stimulus signal, and the communication 

between the microcontroller and the LCD. The software developed in the microcontroller includes an 

algorithm that performs the selection of the best sampling frequency for the test, a sine fitting algorithm 

to estimate the signal’s magnitude and an algorithm that determines the position of the probe. Finally, an 

application was developed in LabVIEW to create a graphical interface, where the user can choose the test 

parameters and see a 2D graphical with the values acquired from the test after stopping the program.  

 

 

Keywords: Non-destructive testing, eddy currents, dsPIC, GMR, planar coil. 
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Capítulo 1 - Introdução 

Nesta secção descreve-se a motivação que levou à realização deste trabalho, os objectivos gerais 

traçados para a sua concretização, o estado da arte sobre o tema da dissertação e o modo como foi 

organizada esta última.  

1.1- Enquadramento 

Hoje em dia os avanços tecnológicos são cada vez mais rápidos e mais presentes na vida humana. 

Estes avanços tecnológicos estão associados a tecnologias que podem tornar-se perigosas caso não sejam 

usadas e/ou desenvolvidas de uma forma correcta. Para o seu correcto funcionamento é importante a sua 

manutenção para evitar falhas ou defeitos, que podem provocar danos, deixando os utilizadores 

insatisfeitos ou mesmo causar ferimentos graves. Para detectar essas falhas é necessário recorrer a 

métodos de inspecção.  

Para o efeito, existem os ensaios não destrutivos (Non-Destructive Testing - NDT) que permitem 

estudar as características dos materiais, detectar e avaliar falhas eventualmente prejudiciais, sem causar 

qualquer alteração na peça a inspeccionar. Estes ensaios ganharam maior importância com o rápido 

progresso tecnológico no último meio século e são considerados, hoje em dia, uma das novas tecnologias 

em crescimento. O NDT desempenha um papel crucial para garantir o custo, eficiência, confiança e 

segurança no uso de componentes industriais.  

Embora os ensaios não destrutivos tenham sido inicialmente destinados para aplicações de 

segurança, hoje em dia, também é aceite pelas empresas como uma ferramenta que permite uma poupança 

de custos e garantia de qualidade dos materiais. 

Este trabalho visa a implementação de um sistema de baixo custo e fácil de transportar, capaz de 

detectar fissuras ou outros defeitos em materiais condutores, através da aplicação dum método de ensaio 

não destrutivo. 

1.2- Motivação 

Nos ensaios não destrutivos é frequente o uso do método de avaliação utilizando correntes de 

Foucault para aplicações em indústrias como a aeronáutica e a aeroespacial, isto porque, os materiais em 

causa são condutores. O aparecimento de novos sensores electromagnéticos sensíveis à presença de 

fissuras ou defeitos motivou a escolha deste método para este projecto. Um exemplo da importância deste 

método de ensaio é na manutenção dos aviões na indústria aeronáutica, que exige uma técnica de teste 

económica e exacta. Como os sistemas de detecção e medição actuais são dispendiosos ou têm pouca 

mobilidade, o projecto em que se insere este trabalho visa conseguir obter um sistema com um bom 

desempenho de sensibilidade na detecção de fissuras e outros defeitos em materiais condutores. Pretende-

se que o sistema tenha um baixo consumo de energia, de forma a poder ser alimentado por bateria e seja 

fácil de transportar para o local onde se encontra a peça a ensaiar já que estas são em geral pesadas e de 

grandes dimensões o que dificulta o seu transporte para o laboratório. 
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1.3- Objectivos 

O objectivo deste projecto é contribuir para a implementação de um sistema portátil, automático e de 

baixo custo, capaz de detectar fissuras ou outros defeitos em materiais condutores, aplicando um método 

de ensaio não destrutivo (NDT), baseado no princípio das correntes de Foucault, utilizando uma bobina 

de excitação planar. 

É necessário construir uma sonda com um sistema de aquisição, um sistema de localização e o 

condicionamento de sinal necessário para a transmissão de dados para a unidade de processamento e para 

a apresentação de resultados. 

Um dos objectivos traçados inicialmente foi a criação e utilização de uma bobina planar na sonda 

devido as suas vantagens a nível da sensibilidade dos valores medidos pelo sistema de aquisição em 

virtude do lift-off mínimo e da sua facilidade de fabricação.  

Outro dos objectivos traçados inicialmente foi o uso do mecanismo de um rato esférico usado nos 

computadores para a determinação do posicionamento do defeito em virtude do seu processamento no 

microprocessador dsPIC (Digital Signal Peripheral Interface Controller) ser mínimo. 

Como unidade de processamento é utilizado um microprocessador dsPIC da Microchip Technology. 

Este microprocessador dsPIC vai ser responsável pelo/a:  

i. controlo do conversor analógico/digital responsável pela digitalização das tensões 

provenientes do GMR, que contem a informação da presença de fissura; 

ii. aquisição de dados provenientes do sensor  de posição através dos portos digitais; 

iii. controlo do dispositivo DDS (Direct Digital Synthesizer) responsável por gerar um sinal 

sinusoidal com uma dada frequência; 

iv. aplicação de algoritmos de processamento de sinal aos dados recebidos;  

v. aplicação de algoritmos de correcção correspondentes aos erros sistemáticos de posição; 

vi. comunicação dos resultados obtidos para um computador e para um LCD (Liquid Crystal 

Display) que permitem uma observação da condutividade da placa. 

A variação da condutividade da amostra em ensaio pode ser visualizada em tempo real utilizando o 

visor LCD ou duma forma gráfica no monitor do computador, em que o resultado da medida é associado 

a uma localização na placa. Caso o utilizador queira fazer um ensaio sem que o sistema desenvolvido 

esteja ligado ao computador, a presença de defeito só pode ser detectada através da informação 

apresentada no LCD. O utilizador é capaz de controlar o dispositivo a fim de decidir que frequência 

utilizar para a realização do ensaio não destrutivo através de uma interface criada no computador. 
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1.4- Estado da Arte  

Existem vários métodos de ensaios não destrutivos actualmente utilizados pela indústria [1]. Esses 

métodos são baseados em diferentes princípios físicos, tais como teste de inspecção por líquidos 

penetrantes, ultra-sons, partículas magnéticas, ensaios radiológicos (raio-X) e por avaliação através das 

correntes de Foucault [1]. 

O método utilizado neste trabalho baseia-se na avaliação através das correntes de Foucault. As 

principais vantagens na utilização deste método face aos restantes métodos acima referidos são o seu 

baixo custo e a preparação da superfície ser mínima [1]. 

Este método é utilizado para as medições de espessura, da corrosão e da detecção de fissuras ou 

defeitos, permitindo uma avaliação rápida e eficaz de defeitos provocada pelo desgaste ou corrosão que 

ocorre em materiais condutores [2-4].  

Os valores medidos em ensaios não destrutivos usando o método de avaliação através das correntes 

de Foucault dependem da condutividade e permeabilidade dos materiais, frequência de excitação, 

intensidade da corrente, distância entre a sonda e a amostra (efeito lift-off) [13] e da não homogeneidade 

do material. A aplicação de um campo magnético variável junto a amostra em ensaio induz correntes de 

Foucault nesta. A presença de um defeito actua como uma barreira que oferece resistência ao fluxo das 

correntes de Foucault que passam no material condutor. As perturbações ocorridas no fluxo das correntes 

podem ser detectadas por diferentes tipos de sonda. Uma sonda simples de avaliação pelas correntes de 

Foucault é referida em [5]. Esta sonda é composta por uma única bobina de excitação, onde a presença do 

defeito é determinada através da mudança do valor da sua impedância devido à não uniformidade do 

campo magnético criado pelas correntes de Foucault. No entanto, este método de medição é pouco 

eficiente e apresenta alguns problemas [6]. Surgiu assim a necessidade de desenvolver outras sondas, tais 

como sondas indutivas com sensor diferencial constituídas por uma bobina de excitação e duas bobinas 

sensoriais. Actualmente, é feito o estudo de sondas híbridas que usam diferentes tipos de sensores de 

campo magnético que permitem uma maior eficiência da informação medida. O uso de SQUID 

(Superconducting Quantum Interference Devices) ou magnetoresistências para analisar as correntes de 

Foucault induzidas no condutor obtêm uma grande sensibilidade de medição com as suas aplicações em 

ensaios não destrutivos [7-9]. Em [10], é usado um array de sensores do tipo magnetoresistência gigante 

GMR ( Giant Magneto Resistance ) que detectam falhas com uma profundidade de 1,6 mm. 

Uma falha que possui uma grande profundidade de penetração no material condutor é difícil de ser 

analisada e detectada com as sondas já existentes. Para tentar superar essa limitação, a análise de novos 

métodos de excitação tem sido estudados. A realização de novos ensaios não destrutivos com o uso de 

uma técnica de impulsos de corrente para a geração da excitação de correntes de Foucault no condutor 

levou a uma ligeira melhoria dos resultados [11,12]. Esta técnica baseia-se na aplicação de uma banda 

larga de impulsos para a excitação, onde a resposta transitória produzida pelas correntes de Foucault é 

analisada.  
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1.5- Organização da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. O primeiro capítulo contém a introdução, onde se 

descreve o enquadramento e a motivação do trabalho, os objectivos gerais, o estado da arte e a 

organização da dissertação. O segundo capítulo inclui uma abordagem ao método usado para a realização 

de um teste não destrutivo num material condutor. O objectivo deste capítulo é transmitir ao leitor a 

informação essencial para que seja entendido o fenómeno físico do método de avaliação pelas correntes 

de Foucault, assim como, a sua aplicação utilizando sondas. No terceiro capítulo é feita a descrição do 

sistema de medida desenvolvido:. Este capítulo contém a informação detalhada dos módulos constituintes 

do sistema de medida e como estes estão interligados. No quarto capítulo apresenta-se uma descrição não 

só do software desenvolvido para o controlo e processamento das medições obtidas pelos ensaios da 

sonda, como também são desenvolvidos os algoritmos utilizados na medida. Os resultados obtidos 

experimentalmente são apresentados no quinto capítulo. O sexto capítulo apresenta as conclusões do 

projecto desenvolvido, assim como, as perspectivas para um trabalho futuro. 
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Capítulo 2 - Descrição do método de ensaio utilizado 

Nesta secção é feita a descrição geral do método utilizado neste projecto para a detecção de fissuras 

em materiais condutores. Este método baseia-se na avaliação por correntes de Foucault (eddy currents). 

Na subsecção 2.1 é apresentada a evolução histórica dos fenómenos físicos associados ao método de 

inspecção por avaliação de uma amostra através das correntes de Foucault. Nas subsecções 2.2 e 2.3 são 

apresentados os detalhes essenciais para o entendimento do uso deste método e das suas aplicações em 

ensaios não destrutivos. Na subsecção 2.4 são apresentados diferentes tipos de sondas que podem ser 

utilizadas para a detecção de fissuras no material, assim como, a escolha da sonda desenvolvida neste 

projecto. Também é apresentada a informação detalhada dos sensores utilizados quer para a medida do 

campo magnético, quer para a determinação da posição da sonda. Na subsecção 2.5 é introduzido o 

sistema de medida desenvolvido. 

2.1- Evolução Histórica  

Historicamente, a interacção electromagnética só foi compreendida no século XIX. Em 1820, o 

físico Hans Christian Oersted descobriu que ao passar uma corrente eléctrica num fio condutor perto de 

uma agulha magnética, provocava a movimentação da agulha, descobrindo assim, a existência de efeitos 

magnéticos criados por correntes eléctricas (electromagnetismo) [14]. 

O físico Michael Faraday, conhecedor dos resultados de Oersted, investiu no estudo dessa área. Em 

1831, Faraday descobriu que um campo magnético variável pode induzir uma corrente num condutor 

(indução magnética) [14].  

O princípio das correntes de Foucault foi demonstrado em 1851, quando Jean Bernard Léon 

Foucault provou que correntes eléctricas são induzidas num disco de cobre (material ferromagnético) em 

movimento, na presença de um campo magnético variável. Apesar de Jean Foucault ter sido o primeiro 

cientista a provar esta teoria, o primeiro grande teste com as correntes de Foucault foi realizado em 1879 

por Hughes. Naquela época, Hughes era capaz de distinguir a diferença entre alguns materiais condutores 

e registar a variação de indutância da bobina quando se aproxima ou afasta do material condutor [15]. Foi 

a partir desta demonstração e com o desenvolvimento da tecnologia ao longo dos anos nas áreas da 

electrónica e informática (tanto a nível de ferramentas de simulação como processamento de sinais), que 

diversos cientistas se aplicaram na evolução de testes de avaliação do estado de materiais metálicos, 

através do método das correntes de Foucault.  

Na Tabela 2.1, estão apresentadas algumas das principais descobertas físicas relacionadas com as 

correntes de Foucault. Nos últimos anos, o método de avaliação dos ensaios não destrutivos através das 

correntes de Foucault tem atraído cada vez mais a atenção da comunidade científica. Isto deve-se 

principalmente aos sucessos dos ensaios na detecção de fissuras com novos sensores electromagnéticos 

baseados no efeito de Hall, magneto resistência anisotrópica (AMR), magneto resistência gigante (GMR) 

e SQUID [9], que permitem não só detectar defeitos mas principalmente caracteriza-los. 
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Tabela 2.1 - Evolução Histórica do princípio das correntes de Foucault. 

Ano Autor Definição 

1820 Hans Christian Oersted Descobriu a existência de efeitos magnéticos criados por correntes eléctricas. 

1831 Michael Faraday 
Descobriu que um campo magnético variável pode induzir uma corrente num 

condutor. 

1851 Jean Bernard Léon Foucault 
Demonstrou a existência das correntes que mais tarde viriam a ser conhecidas 

como as correntes de Foucault. 

1879 D.E.Hughes 
Descobriu a presença de correntes induzidas no condutor a partir de uma bobina 

excitada por impulsos eléctricos. 

1920 F. Krantz 
Determinou a medição da espessura de um material através do uso das correntes 

de Foucault. 

1948 Reutlingen Institute, Germany Desenvolveu instrumentos de medição com o método das correntes de Foucault. 

 

2.2- Correntes de Foucault 

As correntes de Foucault existem apenas em materiais condutores e surgem de fenómenos 

electromagnéticos. Nas suas aplicações incluem-se a detecção de falhas à superfície dos materiais ou 

próximas dela. Quando uma corrente alternada percorre uma bobina, produz um campo magnético 

primário variável em torno das suas espiras. Ao colocar esta bobina na proximidade de uma superfície 

metálica, são induzidos correntes geradas por forças electromotrizes e ruído no material condutor. Essas 

correntes que circulam no plano perpendicular ao fluxo magnético são designadas por correntes de 

Foucault ou correntes turbilhonares (em inglês, eddy currents). Idealmente, numa superfície sem falhas as 

correntes que são induzidas no material condutor são circulares, e induzem um campo magnético 

secundário que varia no tempo com a mesma frequência e amplitude constante em todo o material. Por 

outro lado, se existir falha no material, as correntes de Foucault induzidas nesse local são distorcidas pela 

presença de defeito e o campo secundário altera-se. A medida do campo magnético secundário contem a 

informação correspondente à falha. Na Figura 2.1 está representado o fenómeno descrito. 

 

Figura 2.1 - Principio das correntes de Foucault[16]. 
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2.3- Profundidade de Penetração 

As correntes de Foucault estão concentradas perto da superfície adjacente à bobina de excitação e a 

intensidade diminui com o aumento da distância entre a bobina de excitação e a superfície condutora. 

Estas correntes, assim como o campo magnético induzido por elas, são máximos na superfície do material 

e sofrem uma atenuação com a profundidade. Este fenómeno é conhecido como efeito pelicular (Skin 

Effect) e está representado na Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 - Densidade das correntes de Foucault geradas pela bobina de excitação [17]. 

A densidade das correntes que fluem no material condutor diminui exponencialmente com a 

profundidade. A profundidade de penetração dessas correntes é influenciada pela frequência da corrente 

alternada de excitação, condutividade eléctrica e permeabilidade magnética do material em teste. A 

profundidade padrão de penetração, é definida como sendo a profundidade das correntes de Foucault 

quando estão reduzidas a 37% [1] da sua densidade na superfície e pode ser determinada usando: 

 δ
µσ

1
= [m].

πf
 (1) 

Esta equação indica a profundidade de penetração � em metros das correntes que fluem no material, 

em função da frequência de teste f em Hz, da permeabilidade magnética � em H/m e da condutividade 

eléctrica � em S/m.  

A profundidade de penetração num material diminui com o aumento da frequência de operação, 

condutividade ou permeabilidade e aumenta com a diminuição desses mesmos parâmetros. Num 

determinado tipo de material, a sua condutividade eléctrica e permeabilidade magnética irá ser constante, 

sendo que a profundidade de penetração no material será influenciada pela frequência de operação. Ao 

reduzir a frequência de operação, é possível atingir maiores profundidades de penetração. Contudo, isto 

também irá reduzir a densidade de corrente superficial actual. Assim sendo, é necessário seleccionar uma 

dada frequência de operação, de modo a que esta seja suficiente para garantir o fluxo das correntes de 

Foucault com uma boa profundidade de penetração.  

Na Figura 2.3 está representada a profundidade de penetração das correntes de Foucault em função 

da frequência para diferentes materiais. 
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Figura 2.3 - Profundidade de penetração das correntes de Foucault em função da frequência para diferentes 

tipos de materiais [18]. 

2.4- Sondas 

Existem vários tipos de sondas para detectar e avaliar o campo magnético e cada um é adaptado 

consoante a sua finalidade. De seguida, referem-se alguns tipos: 

i. Sonda Indutiva baseada na medição de impedância - É constituída por uma única bobina de 

excitação que gera um campo magnético que, por sua vez, induz forças electromotrizes que 

criam as correntes de Foucault no material condutor em ensaio. Estas correntes produzem um 

campo magnético secundário que tende em anular o campo magnético primário já existente. 

Isto, por sua vez, influencia a impedância da bobina. Na ausência de defeito no material, a 

influência na impedância mantêm-se constante. Na presença de defeito no material, a 

impedância varia. Este método de medição é pouco eficiente e apresenta alguns problemas [6]. 

ii. Sonda indutiva com sensor diferencial - É constituída por uma bobina de excitação que gera as 

correntes de Foucault no condutor e duas bobinas sensoriais colocadas em oposição de fase, no 

núcleo da bobina de excitação. Esta sonda mede a tensão diferencial entre as duas bobinas 

sensoriais. Ao estarem em oposição de fase e afastadas do material condutor, existe uma tensão 

diferencial nula entre as bobinas sensoriais. Com a sonda colocada sobre um material condutor 

sem defeito, a tensão diferencial é constante e diferente de zero. Isto acontece porque uma das 

bobinas sensoriais está mais próxima da superfície condutora do que a outra. Na presença de 

um defeito, a tensão diferencial varia. Este sensor é bastante sensível a defeitos, mas também é 

sensível a variações indesejáveis. A dificuldade na interpretação do sinal de saída é também 

uma desvantagem para este tipo de sensores. 

iii. Sonda híbrida - Esta sonda é baseada na medição de campo magnético através de sensores de 

campo magnético. Estes sensores podem ser do tipo: SQUID [19], efeito de Hall, magneto 

resistência anisotrópica (AMR) [20] e magneto resistência gigante (GMR) [9]. Os sensores são 

colocados junto à superfície onde são criadas as correntes de Foucault. Estes sensores têm 

obtido sucesso na detecção de fissuras em materiais condutores em baixas frequências de 

operação, principalmente devido à sua grande sensibilidade. Os sensores baseados em 

magnetoresistências obtêm um melhor compromisso performance/custo face aos restantes 
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sensores deste grupo [9]. Estes sensores têm pequenas dimensões, elevada sensibilidade numa 

ampla gama de frequência, baixo ruído e um reduzido custo. 

 

Devido às suas vantagens a sonda escolhida para ser utilizada neste projecto é do tipo híbrido, com 

um sensor GMR para medir o campo magnético. 

2.4.1-  Utilização do GMR 

 

O sensor GMR permite ter a mesma sensibilidade para uma larga gama de frequência (desde 10 Hz 

até algumas centenas de kHz), possibilitando assim, escolher uma frequência de operação mais baixa do 

que bobinas indutivas. Quanto menor for a frequência de operação, maior é a profundidade de penetração 

das correntes de Foucault no condutor. Assim consegue-se detectar fissuras mais profundas, e em 

camadas não superficiais do material em ensaio.  

Por outro lado, ao colocar o sensor coplanar ao material em ensaio, este não é sensível à componente 

perpendicular do campo magnético criado pela bobina de excitação, isto porque, ele só responde à 

componente do campo magnético segundo o seu eixo longitudinal. Assim sendo, a intensidade de 

corrente de excitação e consequentemente a intensidade do campo magnético primário que gera as 

correntes de Foucault pode ser aumentada para se obter sinais medidos mais fortes.  

Este tipo de sensor pode ser utilizado para a detecção de fissuras em material condutor, utilizando 

magnetoresistências cujo princípio de funcionamento se baseia na variação da resistência eléctrica, devido 

à presença de um campo magnético. Este efeito obtém-se utilizando várias camadas de materiais 

magnéticos e não magnéticos. As placas com materiais magnéticos são separadas por placas com material 

não magnético com polarizações contrárias, de modo a não permitir a passagem de corrente perpendicular 

às camadas. Os electrões duma camada magnética tendem em alinhar a sua direcção com o campo 

magnético presente (Figura 2.4). Como as camadas magnéticas vão alternando o sentido do campo entre 

si, os electrões que passam nas camadas, vão perdendo energia ao tentarem realinharem-se com o campo 

magnético de cada nova placa. Quando é aplicado um campo externo (ilustrado com um íman na Figura 

2.4), as camadas magnéticas ficam alinhadas, o que facilita a passagem de corrente e provoca uma 

variação da resistência do GMR. 

 
 

 

Figura 2.4 - Ilustração do funcionamento de um sensor GMR. 
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O sensor que vai ser usado para este projecto é o AA002-02 da NVE Corporation e o seu diagrama 

de blocos é apresentado na Figura 2.5. Este sensor é constituído por quatro GMRs idênticos anteriormente 

descritos, numa configuração em ponte de Wheastone, para ser possível criar uma tensão proporcional ao 

campo. Destes quatro GMRs, dois encontram-se blindados não sofrendo a acção do campo magnético 

externo enquanto os outros dois estão sujeitos a esse campo. A tensão diferencial entre os pontos +Vd e –

Vd corresponde à tensão de saída da ponte de Wheastone e contém a informação da variação do valor das 

resistências dos dois GMRs não blindados. Com a aproximação dos GMRs não blindados com uma 

fissura ou defeito de uma amostra em ensaio, o valor da tensão diferencial do sinal de saída do sensor vai 

variar. Isto deve-se as variações de um campo magnético externo, que por sua vez, provocam as variações 

das resistências dos GMRs não blindados. Quando estes dois GMRs estão à mesma distância do centro da 

fissura, a tensão diferencial de saída é nula, isto porque, o valor do campo magnético medido em cada 

GMR não blindado é igual. Esta ponte é alimentada por uma fonte de tensão DC através dos terminais +V 

e  –V. 

 

Figura 2.5 - Diagrama de blocos do sensor AA002-02 [7]. 

 

A característica de transferência do sensor é fornecida pelo fabricante e está representada na Figura 

2.6. Como é possível observar, a função de transferência não é linear para toda a gama de valores do 

campo magnético, sofrendo mesmo uma mudança de derivada em torno do valor nulo do campo 

magnético e apresenta histerese. O ponto de funcionamento do sensor deve ser escolhido para uma zona 

onde a característica é aproximadamente linear e apresenta uma histerese reduzida. Assim sendo, o ponto 

de funcionamento do sensor escolhido situa-se a meio de um dos flancos do “V” da característica. Este 

ponto de funcionamento é obtido polarizado o sensor com um íman permanente colocado nas 

proximidades do sensor. 
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Figura 2.6 - Característica de transferência do sensor GMR [7].  

2.4.2- Bobina de Excitação 

Como já foi referido anteriormente, é necessário a utilização de uma bobina de excitação para gerar 

as correntes de Foucault no objecto metálico em ensaio e de um sensor GMR colocado no seu núcleo, de 

forma a medir o campo magnético na zona de maior concentração das correntes geradas. A bobina de 

excitação que é normalmente utilizada com esta técnica é uma bobina vertical (como representada na 

Figura 2.7(a)). Neste projecto foi desenvolvido uma solução alternativa utilizando uma bobina planar 

(como representada na Figura 2.7(b)). O sensor GMR é colocado no seu núcleo, de forma a medir o 

campo magnético na zona de maior concentração das correntes de Foucault.  

Como é possível observar na Figura 2.7(a) e na Figura 2.7(b), a concentração das correntes de 

Foucault junto ao núcleo das bobinas (na zona de interesse) é maior com o uso de uma bobina vertical. 

Isto deve-se ao reduzido número de espiras que contribui significativamente para o campo magnético 

gerado no centro de uma bobina planar, na medida em que as espiras mais afastadas do centro têm uma 

menor contribuição para o campo total.  

A bobina planar pode ser feita numa placa de circuito impresso convencional, podendo ser 

facilmente implementada numa placa de circuito impresso flexível. Isto permitirá a sua utilização em 

objectos metálicos não planos e uma maior adaptação da bobina à superfície de teste conseguindo assim, 

um lift-off (distância entre bobina de excitação à superfície em teste) o menor possível. 

Por outro lado, embora seja mais complexo a projecção de uma bobina planar em relação a uma 

bobina vertical, a sua produção em larga escala é mais simples. 
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Figura 2.7 - Ilustração da comparação da geração das correntes de Foucault num material entre uma bobina 

vertical e uma bobina plana. 

2.4.3- Sensores de Posição 

Nos ensaios não destrutivos é importante associar a fissura com um sistema de posição, de forma a 

ser possível apresentar gráficos 2D que facilitam a visualização e análise do defeito. 

Para este projecto optou-se pelo uso de um rato mecânico para determinar a posição associada à 

medida da presença de defeito. Apesar de haver outros métodos mais precisos (por exemplo o uso de 

ratos ópticos), é preciso um maior processamento para determinar o posicionamento da sonda. Neste 

trabalho, pretende-se ter um sistema que faça medidas em tempo real, logo tenta-se reduzir ao máximo o 

processamento quer na localização da sonda quer no processamento dos sinais provenientes dos sensores. 

 O rato mecânico funciona com base na detecção da luz emitida por LEDs (Light-Emitting Diode) e 

detectada por fototransístores. Como é possível observar na Figura 2.8, o movimento do rato é controlado 

pelo movimento de uma esfera, que por sua vez, controla um disco localizado entre o LED e o 

fototransístor. Consoante o movimento do rato, o disco roda e o fototransístor detecta a luz emitida pelo 

LED, no caso de coincidir com uma fenda. Para cada disco existem dois fototransìstores desfasados de 

90º, de forma a detectar o sentido do movimento em cada direcção. Sendo o espaçamento entre fendas do 

disco inferior a 1 mm, a resolução é suficiente para a aplicação em estudo. No entanto, a utilização de um 

rato mecânico como sistema de posição implica alguns cuidados a ter, tais como a limpeza dos discos do 

rato e evitar deslocamentos irregulares da esfera. 

O método utilizado para a análise da posição será explicado com mais detalhe na secção 3.1.3. 
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Figura 2.8 - Ilustração do funcionamento do rato mecânico que permitem detectar os movimentos na vertical 

ou horizontal [21]. 

2.5- Sistema de medida 

O protótipo projectado e implementado no âmbito deste trabalho será descrito nos próximos 

capítulos. Para a integração da sonda (descrita em 2.4) num sistema autónomo capaz de detectar defeitos 

uma placa de material condutor, é necessário gerar a corrente de excitação, fazer a amplificação do sinal 

de saída do sensor de campo magnético utilizado e digitaliza-lo utilizando um conversor analógico-

digital. Os valores digitalizados deverão ser processados num microprocessador dedicado e os resultados 

apresentados num visor. Prevê-se ainda a possibilidade de transferir os resultados da medida do campo, 

contendo a informação da detecção de defeitos no condutor em teste, juntamente com a posição associada 

para um computador que permitirá uma visualização gráfica da imagem da amostra em teste. O controlo 

da aquisição e da transmissão é realizado pelo microprocessador dedicado.  
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Capítulo 3 - Descrição do Protótipo Desenvolvido 

Neste capítulo é feita a descrição detalhada da arquitectura do sistema desenvolvido neste projecto. 

A informação global do sistema de medida desenvolvido é apresentada na secção 3.1. Nas subsecções de 

3.1 serão apresentados os módulos constituintes do sistema de medida, o seu modo de funcionamento, os 

testes realizados para cada módulo e detalhes que eventualmente justifique as opções tomadas. Na secção 

3.2 é apresentado o orçamento do sistema completo. Na última secção (3.3) são apresentadas as placas do 

protótipo desenvolvido, assim como os detalhes importantes da sua concepção.  

3.1- Arquitectura do Sistema 

A arquitectura do sistema de medida está representada na Figura 3.16 e inclui: um módulo de 

alimentação, um módulo de excitação, um módulo da sonda, um módulo de localização e um módulo de 

controlo. O módulo da alimentação é responsável pela alimentação dos módulos de excitação, sonda, 

posição e do LCD. O conversor UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) para USB 

(Universal Serial Bus) é alimentado pela porta USB do computador. O módulo de excitação gera a 

corrente variável usada para excitar a bobina planar anteriormente explicada na secção 2.4.2. Este módulo 

inclui um DDS (Direct Digital Synthesizer) responsável pela geração de uma tensão sinusoidal que 

comanda o gerador de corrente usado para criar um campo magnético que induz as correntes de Foucault 

na amostra em ensaio. O sinal gerado neste módulo é controlado pelo microcontrolador (dsPIC), do 

módulo de controlo, através de uma comunicação do tipo SPI (Serial Peripheral Interface). O módulo da 

sonda, tem como entrada a corrente de excitação e como saída uma tensão sinusoidal cuja amplitude 

depende da presença de defeitos na amostra em ensaio. 

 

Figura 3.1 - Arquitectura do sistema. 

Este módulo inclui a bobina planar, o sensor GMR e o condicionamento de sinal necessário para que 

a tensão sinusoidal analógica de saída tenha amplitude suficiente para, mesmo na presença de defeito, ser 

digitalizada pelo conversor analógico/digital (ADC) situado no módulo de controlo. O módulo de 

localiação é responsável pela informação da localização relativa da sonda em relação à amostra em 
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ensaio. Esta informação é enviada para o módulo de controlo, através de portos entrada e saída. O módulo 

de controlo é responsável pelo controlo e processamento da informação do sistema desenvolvido. 

Por último, o computador e o LCD são utilizados neste sistema para possibilitar a visualização de 

um defeito de uma forma simples. Através do computador consegue-se no final de um ensaio, obter um 

mapa da amostra estudada em 2D. O LCD permite a visualização em tempo real da localização de um 

defeito. 

3.1.1- Módulo de Excitação 

O módulo de excitação desenvolvido neste projecto é composto por um DDS (Direct Digital 

Synthesizer) responsável pela geração de um sinal sinusoidal e um gerador de corrente comandado por 

tensão, capaz de fornecer a corrente suficiente para que o campo magnético gerado seja suficientemente 

elevado como consequência as correntes induzidas e o campo por estas gerado seja facilmente 

mensurável pelo sensor de campo (GMR). 

O DDS é um gerador de sinal programável capaz de produzir sinais sinusoidais, quadrados e 

triangulares. A forma de onda é gerada digitalmente. A precisão da frequência de saída e ruído de fase são 

determinadas por um relógio digital aplicado ao dispositivo (MCK). 

 

 

Figura 3.2 - Diagrama de blocos de um DDS de uso geral. 

 

Na Figura 3.2 está representado o diagrama de blocos de um DDS de uso geral. O DDS é 

basicamente composto por um acumulador de fase, conversor fase/amplitude e um conversor D/A. O 

acumulador de fase é um contador binário incrementado pelo sinal de clock (MCK), onde cada valor do 

contador corresponde a um valor específico de fase entre 0 e 2π para a frequência pretendida. No bloco 

seguinte, é feito um mapeamento dos valores de fase binários obtidos pelo bloco anterior para valores 

binários correspondentes à amplitude de um sinal. O conversor D/A é usado para converter as palavras 

digitais da memória para um sinal analógico. 

O dispositivo escolhido para este projecto foi o AD9833 da Analog Devices. Na Figura 3.3 está 

representada a montagem do circuito usado para o uso do DDS. Este dispositivo foi escolhido por 

permitir gerar formas de onda sinusoidais, ser de baixo custo, ter um baixo consumo (20 mW para 3 V de 

alimentação) e possuir uma interface de comunicação do tipo SPI, sendo assim possível, o seu controlo 

através do microcontrolador dsPIC. 
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�� =  
��      (2) 

 

 

Figura 3.5 - Montagem gerador de corrente comandada por tensão. 

O amplificador escolhido para este projecto foi o L2722 da STMICROELECTRONICS. Este 

dispositivo foi escolhido por ter a capacidade de fornecer até 1 A de corrente de saída.  

Na Figura 3.6 estão representados dois períodos do sinal de tensão na carga (Zc) da montagem 

gerador de corrente comandado por tensão, ilustrada na Figura 3.5. A resistência �� tem o valor de 1 Ω 

para a obtenção de uma corrente alternada na carga de 300 mA. 

Foi comprovado que o módulo de excitação funciona de acordo com as especificações pretendidas 

(1 kHz e 5 KHz). 

 

Figura 3.6 - Sinal de tensão na carga (Zc). 
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3.1.2- Módulo da Sonda 

O módulo da sonda é responsável pela medição e detecção de fissuras no material condutor em teste. 

Este módulo é constituído por uma bobina espiral circular de excitação, um sensor GMR e o 

condicionamento do sinal necessário. A sonda foi construída em no circuito impresso (PCB - Printed 

Circuit Board) utilizando uma fresadora de 3 eixos, que permite fazer trabalhos complexos. 

O esquema eléctrico do módulo encontra-se representado na Figura 3.7. O condicionamento do sinal 

é feito na saída diferencial do sensor GMR e é constituído por um amplificador de instrumentação para a 

ampliação do sinal, condensadores de desacoplamento com o valor de 100 nF para as alimentações, e 

duas filtragem AC de modo a retirar a componente contínua dos sinais (indicado a vermelho na Figura 

3.7). O filtro AC utilizado é um filtro passa-alto. Dado que neste projecto pretende-se ensaiar com 

frequências entre 1 kHz e 5 kHz, de forma a tirar o máximo rendimento do GMR, o filtro foi 

dimensionado para uma frequência de corte de 150Hz, cerca de 10x menor que a frequência de operação, 

de modo a garantir o seu bom funcionamento. Os componentes do circuito estão alimentados por -5 V e 5 

V a partir de um regulador e um conversor DC/DC também projectados e implementados no âmbito deste 

trabalho (ver secção 3.1.5). É introduzida uma tensão contínua no amplificador de instrumentação para 

que esta seja adicionada ao sinal de saída do amplificador, de forma a ter um sinal de saída que possa ser 

amostrado pelo ADC do dsPIC, uma vez que este só suporta tensões positivas entre 0 V e 3,3 V. A tensão 

contínua escolhida é de 1,64 V, de forma a cobrir a máxima amplitude de tensão sinusoidal que o ADC 

suporta. As vantagens do uso de um amplificador de instrumentação em comparação com outros 

amplificadores mais simples são o facto de apresentarem um CMRR (Common Mode Rejection Ratio) 

mais elevado e uma maior impedância de entrada, que permite a sua inserção no circuito de medida sem 

grandes modificações nas medições. A resistência RG define o ganho do amplificador. O ganho do 

amplificador é 500 e foi escolhido experimentalmente, de modo a que seja possível visualizar uma 

variação suficientemente grande da tensão na saída do amplificador, que indique a presença de uma 

fissura ou defeito. O amplificador de instrumentação escolhido para este projecto foi o INA118 da Texas 

Instruments. 

 

Figura 3.7 - Ilustração do esquema eléctrico do sensor GMR e condicionamento do sinal 



20 

 

No anexo 1 está representado o esquema eléctrico e o footprint do circuito realizado para a 

construção deste circuito eléctrico num circuito impresso, assim como, os detalhes utilizados para a 

concepção da bobina de excitação. 

Na Figura 3.8 está representado um teste de varrimento no tempo para a medição da presença de 

defeito através do módulo da sonda desenvolvida. Este teste foi realizado para uma fissura de 1 mm de 

largura. É de referir que este teste foi realizado com uma corrente de excitação de 200 mA e uma 

frequência de operação de 2 kHz. 

 

Figura 3.8 - Teste de varrimento no tempo, da medição da presença de defeito através da sonda desenvolvida 

para uma fissura de 1 mm.   

O sinal tem uma componente DC porque o ADC só suporta valores de tensão positivos. Quando a 

sonda se desloca numa superfície condutora homogénea, o valor da amplitude medida pelo ADC é 

praticamente constante (extremos horizontais da Figura 3.8). Ao aproximar a sonda de uma fissura, existe 

um aumento da amplitude porque a diferença de campo magnético medido pelos dois sensores GMR não 

blindados da ponte Wheastone, aumenta (ver secção 2.4.2). Quando o centro da ponte está por cima da 

fissura, os dois sensores GMR não blindados estão há mesma distância do centro da fissura. Visto a 

diferença do valor do campo magnético entre os dois sensores tender para zero nessa posição, o valor da 

amplitude do sinal tende para o valor constante. Ao afastar a sonda da fissura, a distância entre cada 

sensor e a fissura, volta a ser diferente, o que faz com que a amplitude do sinal volte a aumentar até os 

dois sensores voltarem a estar ambos numa superfície homogénea.  
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3.1.3- Módulo de Localização 

Como já referido anteriormente na secção 2.4.3, o sensor de posição escolhido para este projecto 

baseia-se no mecanismo de um rato de esfera utilizado nos computadores. Estes dispositivos funcionam 

com base na detecção de fototransitores da luz emitida por LEDs. Existem dois fototransitores para cada 

direcção desfasados de 90º, de modo a ser possível dar a informação relativa do sentido do movimento. 

São os dois sinais de diferença de fase correspondentes às duas direcções (vertical e horizontal) que 

são enviados para o dsPIC, para processamento da informação do movimento do rato. As informações 

vindas dos fototransístores são informações em AC com sinais muito fraco (na ordem dos mV). Assim, 

foi necessário proceder ao condicionamento dos sinais para estes poderem ser recebidos e processados 

pelo microprocessador dsPIC. Os sinais vindos dos fototransístores são convertidos para sinais digitais, 

de forma a tornar possível o seu processamento pelo dsPIC. 

O circuito de condicionamento de sinal utilizado para a conversão do sinal de cada fototransístor 

está representado na Figura 3.9. Para a conversão dos sinais analógicos para digitais são utilizados 

comparadores do tipo LM339D da STMICROELECRTONICA. Dado que o sinal de cada um dos 

fototransístores tem offsets com valores DCs de tensão diferentes, foi necessário colocar uma tensão de 

referência em cada entrada de comparação. Assim, as diferenças dos sinais lógicos nas saídas dos 

comparadores para cada direcção e sentido são minimizadas de forma a obter uma melhor medição do 

posicionamento do rato. As tensões de referência são obtidas com potenciómetros R2. A resistência R1 é 

utilizada para converter a corrente vinda do fototransistor numa tensão, de modo a esta poder ser 

comparada com a tensão de referência. A resistência R3 é necessária na saída do comparador porque os 

comparadores utilizados são do tipo open collector. A alimentação deste circuito é de 3,3 V e foi 

escolhida, tomando em conta, os níveis lógicos de tensão das portas de entrada e saída do 

microprocessador dsPIC. 

 

 

Figura 3.9 - Circuito de condicionamento de sinal para um fototransistor. 

Com a movimentação do rato de uma forma constante, os sinais digitais esperados a saída deste 

circuito de condicionamento de sinal estão representados na Figura 3.10. Estes sinais são enviados para o 

dsPIC para ser processada a informação do movimento do rato. 
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Através da Figura 3.10 é possível observar que existe uma desfasagem entre os dois sinais X1 e X2 

(correspondente as saídas dos comparadores para os dois fototransitorees duma dada direcção). Isto deve-

se ao facto dos dois fototransitores de cada direcção estarem desfasados de 90º do disco que controla a 

passagem de luz emitida pelo LED (ver secção 2.4).  

 

 
 

 

Na Figura 3.11 é apresentado um exemplo de situação dos sinais digitais obtidos pelos dois 

fototransístores duma dada direcção (por exemplo o eixo X). Considerando que a sonda está em repouso, 

na situação da seta numero dois, isto significa que os transístores que fornecem os sinais X1 e X2 estão 

ambos a conduzir, ou seja, estão a receber luz emitida por um LED. Com a movimentação da sonda no 

eixo X para um dado sentido, ocorre o movimento do disco que controla a passagem de luz emitida do 

LED para os fototransístores, provocando a ausência de luz recebida por um dos fototransístores. Esta 

situação é visível nas setas um e dois da Figura 3.11. O fototransitor que fica sem receber luz vai 

depender do sentido em que é feito o movimento. O sentido do movimento para cada direcção só pode ser 

analisado através da variação de dois flancos consecutivos. Assim sendo, é guardado o valor anterior dos 

sinais para poder determinar o próximo sentido do movimento. 

 

Figura 3.11 - Ilustração dum exemplo da situação dos sinais digitais obtidos pelos dois fototransistores duma 

dada direcção.  

 

Figura 3.10 - Ilustração dos sinais digitais à saída do circuito de condicionamento de sinal pelos dois 

fototransistores duma dada direcção. 
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3.1.4- Módulo de Controlo 

A escolha do microprocessador dsPIC para a realização deste projecto foi baseada na comparação 

deste com o PIC (Programmable Interface Controller) e os DSPs (Digital Signal Controllers) usuais. Em 

termos de desempenho e preço, o dsPIC está localizado entre o PIC (inferior) e DSP (superior). A 

vantagem do uso do dsPIC é que este consegue fornece uma boa velocidade de processamento ao nível da 

maioria dos DSPs, associado a um baixo consume ao nível dos PIC. A desvantagem do uso dos DSPs 

usuais é o facto de estes microprocessadores consumirem mais energia. Assim sendo, o dsPIC acaba por 

ser um microprocessador perfeito para as aplicações de controlo integrado que não necessite de uma alta 

velocidade de processamento. 

A unidade de processamento escolhida para este projecto é o dsPIC de 16 bits dsPIC33FJ256GP710 

da Microchip Technology que possui um módulo de interface RS232, conversor analógico-digital (ADC), 

interface SPI e várias portas de entrada/saída. Este microprocessador dsPIC possui dois módulos de 

interface RS232 do tipo UART (Universal Asynchronous Recetver/transmitter) que permitem uma 

comunicação bidireccional de 8 ou 9 bits com taxas de transferência até 1,25 MBps . O ADC interno 

deste microprocessador é de 12 bits com a possibilidade de utilização de 4 canais de 10 bits cada. A 

velocidade de conversão máxima do ADC é de 500 kS/s. A interface SPI permite uma comunicação 

bidireccional com transferências de dados de 16 bits (uma palavra) ou 8 bits (um byte). A taxa de 

transferência máxima de comunicação SPI que o microprocessador dsPIC suporta é de 10 MBps. Este 

microprocessador tem uma capacidade máxima de calculo de 40 MIPS, 256 kB de memória flash e 30 kB 

de memória RAM (Random Access Memory), dos quais 2 kB estão reservados para uma memória DMA. 

A interface SPI do microprocessador dsPIC é usada para programar o dispositivo DDS do módulo 

de excitação. O visor LCD é controlado através de portas do microprocessador configuradas como saídas. 

O controlo é feito através de o envio de bits de controlo do microprocessador para o LCD. 

A informação da localização da sonda é recebida através de portas do microprocessador 

configuradas como entradas com interrupções de flancos do tipo CN (change notification), enquanto que, 

a informação contendo a detecção de falha é recebida pela porta do ADC.  

O dsPIC pode ser conectado a uma placa de desenvolvimento de forma a poder ser usado como 

ferramenta para ajudar a implementar o dispositivo. A placa permite uma fácil conexão com o MPLAB 

ICD 2. Esta ferramenta de desenvolvimento permite programar o dsPIC e é capaz de fazer o Debug em 

linguagem ASM e C. O código do programa realizado neste projecto é carregado para o dsPIC usando o 

MPLAB ICD 2. Os algoritmos utilizados serão explicados com mais detalhe no capítulo 4. 

A transferência de dados entre o dsPIC e o computador é feita em duas fases: na primeira, é 

utilizado o protocolo série do tipo RS232 (através do módulo UART); depois, os dados são convertidos 

para serem transmitidos pelo protocolo USB, através de um conversor UART/USB. O conversor utilizado 

é o FT232R da FTDI, que possibilita uma transferência de dados até 1,25 Mbps. A escolha da utilização 

da porta USB resulta não só da transferência de dados ser feita a 1,25 Mbps mas também do uso 

generalizado, hoje em dia, das portas USB.  

Na Figura 3.12 está representado o esquema utilizado para a comunicação da UART do dsPIC com 

o USB do computador. A particularidade deste circuito é que este é alimentado pela porta USB do 

computador e não pelo transformador usado para alimentar o sistema desenvolvido. 
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Figura 3.12 - Esquema utilizado para comunicação da UART para USB. 

3.1.5- Módulo de Alimentação 

O módulo de alimentação desenvolvido neste projecto está representado na Figura 3.13 e é 

composto por dois conversores DC-DC de 5 V e 3,3 V, um regulador de tensão ajustável entre 0 V e 5 V 

e um inversor de tensão até 5 V. Este módulo é responsável pela alimentação dos módulos de excitação, 

sonda, posição e do LCD. Sendo este alimentado por sua vez, através de um carregador de 9 V de tensão 

de saída e com uma corrente de consume até 740 mA. 

 

 

Figura 3.13 - Diagrama de blocos do módulo de alimentação. 
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Os conversores DC-DC usados são da TRCOPOWER que conseguem receber uma tensão de entrada 

até 36V DC, desde que o valor de tensão na entrada seja um valor igual ou superior a 1,5 V à tensão DC 

de saída do conversor. Estes DC-DC fornecem uma corrente de saída máxima de 1 A. Visto que a tensão 

produzida pelo transformador é de 9 V e a tensão máxima de entrada do DC-DC é quatro vezes superior, 

não foi considerado necessário o uso de um regulador de tensão na saída do transformador para estabilizar 

a possível inconstância dessa tensão de saída durante o regime transitório. 

O regulador de tensão ajustável escolhido é o LP2951 do fabricante Texas Instruments. A tensão 

ajustável é determinada apenas com o cálculo do dimensionamento de duas resistências o que torna o 

dispositivo bastante simples de usar. Este regulador é alimentado pelos 5 V vindos do DC-DC e serve 

para produzir uma tensão DC de 1,64 V para fornecer um offset ao sinal de saída, do sensor GMR. Este 

offset é necessário porque o ADC do dsPIC apenas funciona com níveis de tensão positivas e com um 

valor máximo de 3,3 V. Assim, com um offset de 1,64 V é possível obter a maior gama possível de níveis 

de tensão do sinal vindo do sensor GMR. O modo utilizado para adicionar o offset foi explicado na secção 

3.3. A tensão -5 V produzida pelo inversor é usada juntamente com um potenciómetro para o ajuste do 

contrasto do LCD e para a alimentação do amplificador de instrumentação usado no módulo sonda. 

3.1.5- LCD 

A visualização em tempo real da aproximação da sonda com uma fissura é feita através de um LCD. 

O LCD utilizado para este projecto é o PC1602ARU-HWB-G-Q da POWERTIP CORP. Este LCD é de 

baixo custo e serve para apresentar ao utilizador a detecção de fissura de uma forma instantânea. O visor 

LCD é controlado através de portas do dsPIC configuradas como saídas. O controlo é feito através do 

envio de bits de controlo do dsPIC para o LCD. O LCD necessita de 14 pinos para o seu correcto 

funcionamento, dos quais, dois são para a alimentação, um para o ajuste do contraste, oito pinos para a 

transferência de dados (DBO-DB7) e três pinos de controlo (RS, R/W, E). A alimentação do LCD é de -5 

V e é fornecida pelo módulo de alimentação. O pino do contrasto tem de ser alimentado por uma tensão 

negativa. O ajuste do contraste do LCD é feito com um potenciómetro (ver Figura 3.14).  

 

 

Figura 3.14 - Esquema eléctrico com o controlo do contrasto do LCD. 
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Na Figura 3.15 é apresentada a forma como é visualizada a detecção de uma fissura no LCD. As 

zonas representadas pelas cores azul e laranja indicam o comportamento do LCD numa amostra em 

ensaio. Na ausência de fissura (zona azul), o LCD apresenta uma linha tracejada. Quando a sonda está na 

proximidade de uma fissura, o visor indica a presença desta com o aparecimento de três linhas tracejadas. 

Quando a sonda passa pela fissura, o visor apresenta novamente uma linha tracejada. Com o afastamento 

da sonda da fissura, o visor indica novamente três linhas tracejadas., até que a sonda se afaste o suficiente 

do local da fissura. Com a sonda fora do alcance da fissura, o visor volta a indicar uma única linha 

tracejada. 

 

Figura 3.15 - Comportamento do LCD com a presença do sensor GMR nas diferentes zonas do material em 

teste. 

3.2- Protótipo  

O sistema final é constituido por um rato mecânico e por três placas PCB que contem os módulos 

que estão referidos anteriormente. A placa 1 é apresentada na Figura 3.1 e é constituida pelo módulo da 

sonda. A bobina plana é composta por 25 espiras dispostas em espiral. O diametro da espira mais proxima 

do sensor GMR é de 10 mm e o diametro da espira mais afastada é de 32 mm. A  placa tem uma 

dimensão 60xl40 mm e é ligada a placa 2. 

 

Figura 3.16 - Fotografias da placa PCB 1 desenvolvida. 

 

Sensor GMR 

Amplificador de Instrumentação 

Bobina planar 
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Figura 3.17 - Fotografias da placa PCD 2 desenvolvida. 

No anexo 2 estão representados os esquemas eléctricos e o footprint do circuito desenvolvido para a 

construção da placa 2 num circuito impresso. Esta placa contem os módulos de alimentação, de posição e 

de excitação. O  tamanho desta placa é 94x64 mm  e está representada na Figura 3.17. Por sua vez, esta 

placa tem uma interface com a placa 3, onde está localizado o módulo de controlo.  A placa 3 é uma placa 

de desenvolvimento da Microchip no qual é conectado o microprocessador dsPIC.  Esta placa foi usada 

neste projecto por ter diversas  ferramentas  e interfaces de comunicação que ajuda a implementar o 

dispositivo dsPIC. Foi usada também  uma placa adicional de interface de conexão dos portos do dsPIC 

com a placa de desenvolvimento e um dispositivo de conexão designado por MPLAB ICD 2. Esta 

ferramenta MPLAB ICD 2 permite programar o dsPIC e é capaz de fazer o Debug em linguagem 

Assembly e C. A placa 3, o dsPIC e os acesssórios da placa estão representadas na Figura 3.18,assim 

como, os acessórios utilizados. 

 

Figura 3.18 - Placa de desenvolvimento da Microchip com o dsPIC incorporado (a), MPLAB ICD 2 (b) e placa 

auxiliar da placa de desenvolvimento da Microchip (C). 

No inicio do projecto pensou-se em realizar o módulo de controlo incorporado na placa 2, de 

maneira a reduzir custos. Devido à falta de tempo, e à versatilidade da placa da Microchip decidiu-se, 

apesar do custo, manter esta placa como auxiliar do modulo de controlo. 
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De início são inicializadas as funções de interrupção do ADC, do DMA (Direct Memory Acess), da 

UART SPI e do tipo CN necessárias para serem usadas como ferramentas do programa, e uma função de 

inicialização do LCD. Após as inicializações, o programa fica a espera que o utilizador indique a 

frequência de teste do ensaio, assim como, o número de períodos do teste. Após o utilizador introduzir os 

valores a partir duma aplicação desenvolvido no software LabVIEW (do computador que faz a interface 

gráfica) a informação é enviada do computador para o dsPIC através da comunicação via UART.  

Caso o utilizador não tenha a sonda ligada ao computador, como opção por defeito (defaulft) é 

possível iniciar o teste com uma frequência de 2 KHz com 2 períodos de teste. Para tal, é necessário 

premir um botão de pressão. Com a frequência de teste definida, o programa calcula qual a maior 

frequência de amostragem possível para que o ADC do dsPIC, faça a aquisição de valores. Este cálculo 

será explicada em detalhe na subsecção 4.1.1. De seguida, é feito a codificação da frequência de teste 

necessário para o controlo do sinal gerado no dispositivo DDS. A informação é enviada do dsPIC para o 

DDS através da comunicação SPI.  

Após as configurações definidas, inicia-se o ciclo principal do programa. Inicialmente, é feita a 

aquisição do sinal que contém a informação do defeito. A aquisição é feita através do conversor ADC do 

dsPIC. De seguida, o sinal adquirido é tratado pelo algoritmo de adaptação de sinusóide (sine fitting) 

desenvolvido e explicado em detalhe na secção 4.1.2. O algoritmo determina o cálculo da amplitude 

estimada do sinal adquirido. Este algoritmo prevê ainda o cálculo da desfasagem entre o sinal de 

referência (DDS), a corrente de excitação, e o sinal de saída do GMR, no entanto, este valor não será 

realizado no nosso protótipo de detecção de defeitos. A informação da amplitude estimada indica a 

presença de fissura no material em teste caso esta existe (ver secção 3.1.2). Caso a sonda se encontre 

próximo de uma fissura ou outro defeito, uma indicação da sua presença é enviada para o LCD para que o 

utilizador possa visualizar em tempo real a sua existência. Caso o computador esteja ligado ao dsPIC, a 

informação com a amplitude do sinal estimado e com o seu posicionamento é enviado para o computador.  

4.1.1- Rotina para selecção da melhor frequência de amostragem 

A frequência de amostragem (Fs) é calculada para as melhores condições possíveis de aquisição do 

ADC do dsPIC. Este valor depende da frequência de teste (Ft) e número de períodos testados (J) que são 

escolhidos pelo utilizador ou impostos com um valor por defeito. A frequência de amostragem (Fs) 

adequada para adquirir os sinais depende também das seguintes limitações:   

- Frequência máxima de amostragem (�����) suportada pelo ADC é 500 kS/s. 

- Número de bits de controlo (ADCs) da frequência de amostragem é 6.  

- Número máximo de amostras (����) suportado pelo DMA é 1024.  

  

A gama de frequência de teste utilizada neste projecto vai de 1 kHz até 10 kHz. A frequência de 

relógio do processador (����) utilizado neste projecto é de 40 MHz.  

 

Inicialmente, dados Ft e J é feito o cálculo do número de amostras necessárias para cobrir J períodos 

da frequência escolhida Ft para ����� , de forma a maximizar o número de amostras possíveis. Este 

cálculo é feito através da seguinte equação:  
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 � = ������� × �        (3) 

em que N é o numero de amostras possíveis. 

 

Caso este número seja inferior ao ���� suportado pelo DMA, o teste é feito com Fs igual �����. 

Caso contrario, o numero de amostras usado para o teste é igual a ���� e a frequência de amostragem 

(Fs) é calculado pela seguinte equação: 

 �� =  ! × �".     (4) 

 

Conhecida a frequência de amostragem, foi necessário converter a frequência de amostragem obtida 

para o número de bits de controlo de referência no dsPIC. O número de bits de controlo é obtido 

arredondando o valor obtido pela equação: 

 #$%� = �&'(�)×�� −  1.             (5) 

 

O arredondamento tem que ser feito para cima para evitar que o resultado da frequência de 

amostragem obtido ultrapasse �����. 

 

De acordo com o Teorema de amostragem (Nyquist), se um sinal de banda limitada for amostrado a 

pelo menos duas vezes a sua frequência, é possível recuperar o sinal. Caso contrário, irá ocorrer aliasing e 

o sinal adquirido irá apresentar uma frequência aparente. Assim sendo, foi necessário garantir: 

 �� = 2 × �".     (6) 

4.1.2- Algoritmo de adaptação de sinusóide (sine fitting) de 3 parâmetros  

O algoritmo de adaptação de sinusóide é usado para extrair os parâmetros de um sinal sinusoidal a 

partir de um conjunto de observações quando ruidosas, minimizando a soma dos erros quadráticos entre 

os parâmetros estimados e as amostras obtidas. Este algoritmo permite também a compressão da 

informação processada (sendo neste trabalho a amplitude do sinal medido), de modo a facilitar a 

transmissão da informação, por exemplo, para um computador. 

O algoritmo de adaptação de sinusóide utilizado para este projecto foi o sine fitting três parâmetro 

descrito em [22]. Considera-se neste algoritmo que é conhecida a frequência de operação, são estimadas a 

amplitude, a fase e a componente DC dum sinal sinusoidal adquirido.  

O sinal sinusoidal adquirida pode ser representada por 

                     -[�] = # cos(234" +  6) +  %      (7) 

ou  

              -[�] = #� cos(234" +  6) + #7 sin(234" +  6) + %    (8) 

em que A é a amplitude, 6 é a fase, C a componente DC e f a frequência do sinal.  
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A amplitude A pode ser obtida através de #� e #7 usando 

# =  :#�; + #7;.     (9) 

 

A estimativa do sinal sinusoidal pode ser determinada de uma forma matricial a partir de  

 

        < #=�#=7%= > = (?@?)A�?@ B-�⋮- D     (10) 

com  

? = Ecos(234"�) sin(234"�) 1cos(234";) sin(234";) 1⋮ ⋮ ⋮cos(234" ) sin(234" ) 1F          (11) 

 

onde  N é o numero de amostras adquiridas e ?@a matriz transposta de M. 

 

No programa implementado considerou-se que o número de amostras adquiridas N pelo canal é no 

máximo 1024 (ver secção 4.1.1), embora este valor possa ser facilmente alterado numa variável do 

programa. Por outro lado, o número de amostras é escolhido de forma a incluir um número inteiro de 

períodos J escolhido inicialmente, ou seja: GG� = !  .      (12) 

 

Garantindo que J e N sejam mutuamente primos, as amostras são adquiridas em instantes de tempo 

diferentes em cada um dos períodos, o que implica uma melhor estimativa dos parâmetros. 

Uma vez que o número de amostras é escolhido para cobrir um número inteiro de períodos J, é 

possível assumir que: 

 ∑ cos(234"I) = 0 IK� , ∑ sin(234"I) = 0 IK� , ∑ cos(234"I) sin(234"I) = 0 IK� ,  (13) 

e ∑ cos;(234"I) =  ; IK�  , ∑ sin;(234"I) =  ; IK�  .   (14) 

 

(?@?)A� = �L B2 0 00 2 00 0 1D,      (15) 

e os parâmetros do sinal sinusoidal podem ser estimados por 

< #=�#=7%= > = MNN
NO; ∑ PI cos(234"I) IK�; ∑ PI sin(234"I) IK�� ∑ PI IK� QRR

RS .    (16) 
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Neste projecto, o objectivo deste algoritmo está focado na estimativa da amplitude do sinal. Assim 

sendo, através da equação (9) é possível determinar a amplitude estimada #= através dos parâmetros 

estimados #=� e #=7determinados pela matriz (16).  

Na Tabela 4.1 está representada a resolução dos erros obtidos das amplitudes do sinal estimados 

para diferentes quantidades de amostras com o uso deste algoritmo. Os testes foram realizados com a 

sonda em repouso sobre uma amostra e com a aquisição de 500 resultados em 3 períodos. Através destes 

testes foi possível determinação da ordem de grandeza do erro absoluto da amplitude, ou seja, da variação 

da amplitude em repouso. 

Tabela 4.1 - Tabela informativa do desempenho do algoritmo do “sine fitting” desenvolvido. 

Nº de Periodos Nº de Amostras Amplitude(V) Erro(V) Ordem de grandeza do erro 

3 512 1 0,00489 10AT 

3 256 1 0,0254 10A; 

3 512 0.6 0,00633 10AT 

3 256 0.6 0,0318 10A; 

 

4.1.3- Algoritmo de localização da sonda 

O algoritmo de localização da sonda desenvolvido é importante para determinar o posicionamento 

de uma fissura ou defeito numa placa condutora duma forma automática. Assim é possível associar a cada 

medida de campo contendo a informação da condutividade da placa com uma posição. 

Optou-se por processar o movimento do rato a partir dos sinais digitais obtidos pelas saídas dos 

comparadores do circuito de condicionamento de sinal utilizado para cada fototransítor. A informação dos 

quatro fototransitores é lida pelas portas de entrada e saída do microprocessador dsPIC a cada flanco 

ascendente e descendente de qualquer um dos quatro sinais. O uso da interrupção de flancos do tipo CN é 

necessário para obter as leituras em cada flanco. As informações recebidas pelas portas são isoladas para 

cada direcção (vertical ou horizontal), sendo considerado as variáveis X1 e X2 para os sinais horizontal, 

enquanto, Y1 e Y2 são considerados para os sinais verticais. É de referir que em cada interrupção de 

flanco é feita a análise nas duas direcções de forma a ser possível determinar o movimento do rato na 

diagonal com apenas uma interrupção realizada. 

Na análise de cada direcção é feito uma operação XOR entre os valores de estado anteriores e 

actuais de X1 e X2 para a horizontal ou Y1 e Y2 para a vertical, em que o resultado indica qual dos sinais 

recebeu uma mudança de flanco. A variável que mudou é seleccionar como referência para o seguinte 

processamento, como ilustrado na Figura 4.2.  

 

Figura 4.2 - Tabela de selecção de referência da horizontal com XOR, o mesmo se aplica para a vertical. 
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É de referir que foi considerado o bit de menor peso o sinal X1 e o de maior peso o X2, para a 

direcção horizontal. O mesmo se aplicou na selecção da direcção vertical, em que Y1 é o bit de menor 

peso e Y2 o de maior peso. Sabendo a referência, e os últimos valores de X1 e X2, é possível comparar 

esta informação com uma mascara de correspondências com os dois sentidos para cada direcção. 

 

Figura 4.3 - Determinação do sentido para a horizontal (o equivalente se aplica para a vertical). 

As mascaras de correspondências foram criadas juntado toda a informação das referências e valores 

X1 e X2 numa palavra de 4 bits, como ilustrado na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 - Mascara de correspondências, com os bits X1 e X2 actuais, sendo que o equivalente se aplica para 

a vertical. 

Quando é feita a selecção do sentido do movimento, é feito também um incremento num contador 

da direcção correspondente. Este contador é particularmente importante, dado que não se sabe à partida 

quando irá ser enviada a informação do movimento do rato pela UART para o computador. Assim, com o 

uso de um contador, a informação do movimento do rato não é perdida. O contador é reinicializado a cada 

comunicação pela UART. 

Para facilitar na gestão da informação no programa desenvolvido no computador, o envio da 

informação do microprocessador dsPIC para o computador é feito em três blocos de um byte. Tendo em 

conta que um byte enviado não tem sinal, nos blocos um e dois são enviados com a informação do 

movimento de cada direcção sem sinal. O terceiro bloco contém a informação do sinal das duas direcções. 

É de referir que com este método fornece a possibilidade de o rato deslocar-se 256 unidades em cada 

direcção até ao envio da informação para o computador. Caso contrário, irá ocorrer overflow. Com o 

programa concebido, foram realizados testes aos contadores para verificar se poderia existir overflow. Ao 

deslocar o rato com uma velocidade normal, os resultados dos testes obtidos são no máximo de 25 

unidades do contador por envio de informação. Assim sendo, podemos afirmar que não irá acontecer 

overflow. No entanto, foi impostos limites aos incrementos dos contadores em 255 para garantir que não 

ocorra overflow. 



 

Na

funcionamento do 

linguagem de programação gráfica através do software 

deslocação da sonda percorrendo um quadrado com um perímetro de 20

 

Figura 4.

4.1.

Para um melhor desempenho do programa 

No inicio 

de duas tabelas com o valores dos #=� e 

rápido visto que não necessita de fazer operações matemáticas mais complexas. 

uma boa parte da memória 

por sen

essas tabelas

inteiros. Assim, os valores obtidos da conversão podem ser 

bits. Esta operação leva pouco tempo de processamento e reduz bastante o espaço de memória ocupado 

quando são usadas em tabelas de grandes dimensões.

O uso 

programa mais rápido do que o uso da interrupção do conversor ADC do dsPIC, isto porque, a 

interrupção pelo ADC ger

amostra obtido

recolhidas autom

No caso de a

sinal de saída do sensor GMR 

 

Na Figura 4.5

funcionamento do módulo de localização

linguagem de programação gráfica através do software 

deslocação da sonda percorrendo um quadrado com um perímetro de 20
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Para que seja possível aferir a importância do aperfeiçoamento do programa, na Tabela 4.2 estão 

representados os tempos de resposta do programa desenvolvido antes e após as optimizações agora 

descritas. 

Tabela 4.2 - Tempos de resposta do programa desenvolvido antes e após optimização. 

Optimização Freq.(Hz) Nº de Periodos Nº de Amostras Respostas por Seg. 

 

Antes 

2000 3 512 7 

2000 3 256 15 

 

Após 

2000 3 512 72 

2000 3 256 120 

 

4.2- Programa de visualização de resultados e comunicação com o 
utilizador. 

Foi desenvolvido uma aplicação em LabVIEW com o objectivo de visualizar os valores adquiridos 

após o processamento, de forma a estabelecer uma interface gráfica com o utilizador. Esta aplicação é 

utilizada pelo utilizador para a escolha dos parâmetros de ensaio e para uma visualização gráfica da 

fissura de uma forma mais simples. 

A aplicação em LabVIEW foi feita em linguagem de programação gráfica. A interface gráfica 

desenvolvida é apresentada na Figura 4.6. Para o uso da aplicação, o utilizador necessita de introduzir três 

parâmetros de entrada. Como primeiro parâmetro, é necessário introduzir a porta do computador usada 

para a comunicação entre o computador e o dsPIC. Como parâmetros do ensaio, o utilizador pode 

escolher a frequência de operação e o número de períodos que pretende analisar em cada amostra.   

 

 

Figura 4.6 - Interface gráfica. 
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O programa desenvolvido neste software pode ser dividido em dois estados diferentes (escrita e 

leitura). Num estado inicial, o LabVIEW do computador fornece ao dsPIC a informação da frequência de 

operação e número de períodos de teste escolhida pelo utilizador. Após os dados enviados, o programa 

entra num ciclo de leitura, onde recebe a informação do posicionamento e da amplitude actual da sonda 

do microcontrolador dsPIC. Se a sonda estiver em repouso, o programa apenas recebe a primeira 

informação da sonda. No caso da sonda estar em movimento, essa informação é recebida em 5 blocos de 

1 byte (8 bits) em cada ciclo de relógio do dsPIC. Os dois primeiros blocos contem a informação do valor 

da amplitude do sinal. O primeiro bloco contem os bits mais significativos do sinal e o segundo bloco 

contem os bits menos significativos. Sabendo que o dsPIC pode receber apenas valores de tensão no ADC 

entre 0 V e 3,3V, a resolução da amplitude recebida com estes 16 bits de dados é de 0,05 mV. Os 

restantes 3 blocos contêm a informação do posicionamento da sonda, dos quais, dois blocos contêm a 

informação do quanto andou a sonda nas direcções X e Y. O último bloco é usado para indicar o sentido 

dos dois blocos anteriores. A cada 5 blocos recebidos, a informação das direcções X, Y e da amplitude 

actual da sonda é inserido num gráfico 2D. No entanto, a visualização do gráfico só pode ser feita no final 

do ensaio.  
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Capítulo 5 - Resultados 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais obtidos com o sistema desenvolvido 

utilizando a sonda planar construída. Os ensaios são realizados para fissuras iguais ou inferiores a 1 mm, 

situadas na superfície do material condutor ou situadas numa camada inferior do material. O material 

condutor usado para os ensaios foi o alumínio. Na secção 5.1 são apresentados resultados dos testes 

obtidos pela sonda planar, nas diferentes situações acima referidas. Estes testes foram obtidos a partir 

dum osciloscópio. Na secção 5.2 são apresentados resultados experimentais obtidos a partir da interface 

gráfica desenvolvida. Estes testes também foram realizados para as diferentes situações acima referidas. 

 

5.1- Resultados Experimentais - Osciloscópio 

Na Figura 5.1 é apresentado um resultado experimental retirada de [23], que mostra a variação da 

tensão de saída do GMR quando este passa por uma fissura ou defeito num material condutor. Esta figura 

ajuda a perceber os resultados experimentais obtidos pelo osciloscópio e apresentados nesta secção. 

Quando o GMR se desloca numa superfície condutora homogénea, o valor de amplitude à saída do GMR 

é praticamente constante (ver extremos horizontais da Figura 5.1 nos eixos x e y). A fissura situa-se no 

eixo x entre os dois valores máximos de amplitude de tensão. Como é possível observar na Figura 5.1, 

existe variação da amplitude do sinal na saída do GMR em torno de uma fissura. Isto deve-se à diferença 

do campo medido pelos dois sensores GMR não blindados da ponte Wheastone variar (ver secção 3.1.2).  

 

Figura 5.1 – Resultado experimental da variação de tensão de saída do sensor GMR na sua passagem por uma 

fissura [22]. 
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As Figuras 5.2 a 5.10 representam testes de varrimento no tempo para a medição da presença de 

defeito para diferentes condições de teste. Estes testes foram realizados a partir do osciloscópio 

TDS5034B da Tektronix.  

Os resultados obtidos apresentam um sinal modulado em amplitude. A portadora tem a frequência 

de operação que corresponde ao sinal da bobina de excitação e a amplitude é proporcional ao campo 

magnético medido no GMR. 

Como esperado, os resultados obtidos para várias situações apresentadas demonstram a presença de 

uma fissura previamente feita no material condutor. Verifica-se que os sinais têm uma componente DC, 

porque o ADC só suporta valores de tensão positivos (ver secção 3.1.6). Quando a sonda se desloca numa 

superfície homogénea, o valor da amplitude medida pelo ADC é praticamente constante (ver extremos 

horizontais das figuras). A aproximação da sonda com uma fissura provoca uma variação da amplitude 

medida. Ao sobrepor a sonda com a fissura, a amplitude decresce para um valor próximo de zero (ver 

secção 3.1.2). 

O teste da Figura 5.2 mostra a presença de uma fissura de 1 mm de largura com uma corrente de 

excitação de 200 mA e uma frequência de teste de 2 kHz. 

 

 

Figura 5.2 - Ilustração dum teste de varrimento no tempo da medição da amplitude da sonda desenvolvida 

para uma fissura de 1 mm situada na superfície do material. (2 kHz/200 mA) 

O teste da Figura 5.3 mostra a presença de uma fissura inferior a 1 mm de largura situada a 

superfície de um material. Este teste foi realizado com uma corrente de excitação de 200 mA e uma 

frequência de teste de 2 kHz.  
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Figura 5.3 - Ilustração dum teste de varrimento no tempo da medição da amplitude da sonda desenvolvida 

para uma fissura inferior a 1 mm situada na superfície do material. (2 kHz/200 mA). 

Tendo em conta a permeabilidade magnética e a condutividade eléctrica do alumínio é possível 

determinar a profundidade padrão de penetração das correntes de Foucault no material em ensaio. O 

alumínio tem uma permeabilidade magnética de 1,257 × 10AX H/m e uma condutividade eléctrica de 3,5 ×  10] S/m. Na Tabela 5.1 é apresentada a variação da profundidade padrão de penetração, das 

correntes de Foucault no alumínio, com a variação da frequência de operação. Os resultados desta tabela 

foram obtidos a partir da equação (1) e servem como apoio para a explicação dos próximos resultados 

obtidos experimentalmente.  

Tabela 5.1 - Variação da profundidade de penetração no alumínio com a variação da frequência de 
operação. 

Frequência de operação (Hz) Profundidade padrão de penetração (mm) 

1000 2,7 

2000 1,9 

3000 1,6 

5000 1,2 

10000 0,9 
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Nas Figuras 5.4 a 5.6 apresentam testes idênticos aos apresentados nas Figuras 5.2 e 5.3, mas foi 

colocado uma outra placa de alumínio por cima da placa de teste, de forma a poder simular e analisar uma 

fissura numa camada interior do material. A placa de alumínio colocada por cima da placa de teste tem 

uma espessura de 1,5 mm e os ensaios foram realizados para a mesma fissura apresentada na Figura 5.3 

em diferentes frequências de operação (desde 1 kHz até 10 kHz). 

Como esperado, comparando a Figura 5.3 com a Figura 5.5 é possível observar que o facto da 

mesma fissura em condições de frequência de operação iguais (2 kHz), mas situando-se em níveis de 

profundidade diferente do material, provoca uma diferença nos sinais medidos. A variação do sinal 

medido é maior na Figura 5.3 pelo facto de existir uma maior concentração das correntes de Foucault na 

superfície do material perto da bobina de excitação, onde a sua intensidade diminui exponencialmente 

com o aumento da distância de penetração das correntes no material. 

 

 

Figura 5.4 - Ilustração dum teste de varrimento no tempo da medição da amplitude da sonda desenvolvida 

para uma fissura inferior a 1 mm e colocada a 1,5 mm da superfície em teste (1 kHz/200 mA). 

 Comparando as Figuras 5.4 até 5.6 (com condição de frequências de operação diferentes) é possível 

observar que a frequência de operação influencia a profundidade de penetração das correntes de Foucault 

no material. Verifica-se que com o aumento da frequência de operação a intensidade das correntes de 

Foucault em profundidade diminui, provocando assim, uma diminuição do sinal medido. Esta situação é 

visível nas figuras 5.4 a 5.8. 
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Figura 5.5 - Ilustração dum teste de varrimento no tempo da medição da amplitude da sonda desenvolvida 

para uma fissura inferior a 1 mm e colocada a 1,5 mm da superfície em teste (2 kHz/200 mA). 

Na Figura 5.6 é possível observar um ensaio com uma frequência de operação de 3 kHz. Este ensaio 

foi realizado para uma fissura colocada a 1,5 mm de profundidade de uma amostra em alumínio. A 

intensidade das correntes de Foucault que contribui para a leitura do campo magnético a partir do sensor 

GMR é reduzida. Comparando esta figura com o valor de profundidade padrão obtido teoricamente na 

Tabela 5.2, é possível verificar que os valores obtidos experimentalmente estão de acordo com os valores 

teóricos.  

 

Figura 5.6 - Ilustração dum teste de varrimento no tempo da medição da amplitude da sonda desenvolvida 

para uma fissura inferior a 1 mm e colocada a 1,5 mm da superfície em teste (3kHz/200 mA). 
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Figura 5.7 - Ilustração dum teste de varrimento no tempo da medição da amplitude da sonda desenvolvida 

para uma fissura inferior a 1 mm e colocada a 1,5 mm da superfície em teste (5 kHz/200 mA). 

Através da Figura 5.8 é possível verificar que já não é possível detectar a fissura com uma 

frequência de operação de 10 kHz, visto que já não existe correntes de Foucault a passar à profundidade 

onde esta se encontra. 

 

Figura 5.8 - Ilustração dum teste de varrimento no tempo da medição da amplitude da sonda desenvolvida 

para uma fissura inferior a 1 mm e colocada a 1,5 mm da superfície em teste (10 kHz/200 mA). 
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O teste da Figura 5.2 mostra a mesma fissura da Figura 5.9, mas com uma corrente de excitação de 

300 mA. Comparando ambas as figuras, verifica-se que com o aumento da corrente de excitação, as 

correntes de Foucault junto à superfície do material, perto da bobina de excitação aumenta, o que provoca 

uma maior variação da amplitude de tensão medida pela sonda. 

 

Figura 5.9 - Ilustração dum teste de varrimento no tempo da medição da amplitude da sonda desenvolvida 

para uma fissura de 1 mm (2 kHz/300 mA). 

Na Figura 5.10 é apresentado o mesmo teste que na Figura 5.5, mas com uma corrente de excitação 

de 300 mA. Comparando ambas as figuras, verifica-se que com o aumento da corrente de excitação existe 

uma maior corrente na zona da fissura, o que provoca uma maior variação da amplitude de tensão medida 

pela sonda.  

 

Figura 5.10 - Ilustração dum teste de varrimento no tempo da medição da amplitude da sonda desenvolvida 

para uma fissura inferior a 1 mm e colocada a 1,5 mm da superfície em teste (2 kHz/300 mA). 
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5.2 - Resultados Experimentais – Interface Gráfica 

Os testes seguintes foram realizados a partir do software LabVIEW. Estes testes servem para 

mostrar a fissura no material condutor com o sistema de posição usado. É de referir que para a obtenção 

de bons resultados com este sistema de posição, teve-se o cuidado limpar os discos do rato e evitar 

deslocamentos irregulares da esfera. Os testes foram realizados já com todo o sistema desenvolvido e 

explicado nas secções anteriores. 

 

Figura 5.11 - Ilustração de uma fissura de 1 mm situada na superfície do material.           

A cor preta representa uma superfície homogénea e a localização da fissura. Em torno da fissura, 

existe uma variação da tensão medida pela sonda. Essa variação é representada em diferentes tonalidades 

de azuis até ao valor máximo de tensão representado em branco. 

Na Figura 5.12 e na Figura 5.13 estão representadas duas ilustrações da mesma fissura situada em 

diferentes profundidades em relação à superfície do material condutor. Como é possível observar, a 

variação da amplitude da medida da sonda é maior com a fissura junto a superfície do material onde está 

localizada a bobina de excitação, do que situada a 1,5 mm de profundidade do local da bobina. Na Figura 

5.12 é possível observa-se que a fissura foi analisada na diagonal. Isto deve-se ao facto do eixo de 

sensibilidade do sensor GMR não estar alinhado com a fissura. 
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Capítulo 6 - Conclusões 

Tal como pretendido conseguiu-se demonstrar que é possível criar um sistema portátil de baixo 

custo para a detecção de defeitos em placas metálicas usando um método não destrutivo. A principal 

característica inovadora consiste no uso de uma bobina de excitação planar para a criação do campo 

magnético responsável por induzir correntes de Foucault no material em ensaio. A bobina planar, que foi 

implementada neste trabalho numa placa de circuito impresso convencional, poderá facilmente ser 

implementada numa placa de circuito impresso flexível. Isso permitirá utilizar este sistema em objectos 

metálicos não planos como é o caso, por exemplo, da fuselagem de aviões e outros meios de transporte. 

Outra vantagem importante é a diminuição do problema do lift-off, já que por ser flexível a sonda 

consegue manter melhor a distância ao material em ensaio. Uma terceira vantagem consiste no facto 

dessa sonda poder ser assim mais leve o que é relevante num sistema que se pretende portátil. 

A dificuldade do uso de uma bobina planar para ensaios deste tipo tem sido, o reduzido número de 

espiras que contribui para o campo gerado na zona de interesse (centro da bobina) e o facto de que cada 

espira está cada vez mais longe desse centro, o que torna a sua contribuição para o campo total cada vez 

menor. No sistema desenvolvido foi possível compensar este problema através do uso de uma corrente 

maior do que a tradicionalmente utilizada em bobinas típicas construídos com fio de pequeno diâmetro. A 

configuração planar da bobina criada neste trabalho permite uma maior dissipação de calor já que a pista 

no circuito impresso tem uma superfície exposta ao ar maior do que no caso de uma bobina selonoide. 

Outra da característica do sistema que permitiu lidar com o menor campo magnético de excitação usado 

foi a da utilização de um GMR para medida da variação do campo magnético criado pelo deslocamento 

da sonda sobre um defeito no material em ensaio. Esse tipo de sensor de campo magnético tem a 

vantagem, em relação aos sensores indutivos usados normalmente, de ser mais sensível a baixas 

frequências de operação. Essa característica é especialmente importante quando se pretende detectar 

defeitos dentro dos materiais (em vez de unicamente na sua superfície), já que a profundidade de 

penetração das correntes de Foucault aumenta com a diminuição da frequência do campo magnético de 

excitação. 

A portabilidade do sistema foi conseguida integrando-se na própria sonda um circuito de excitação 

baseado num gerador digital de sinal e num amplificador de transadmitância que permite ter uma corrente 

constante na bobina de excitação independentemente da usa impedância. Isso é importante pois essa 

impedância é afectada pelo material em ensaio que é à partida desconhecido. A utilização de um gerador 

digital de sinal foi pensada tendo em conta desenvolvimentos futuros de um sistema de caracterização de 

defeitos que necessitará, em princípio, que se realize o ensaio a diferentes frequências de modo a 

caracterizar os defeitos em termos da sua localização em profundidade dentro do material em ensaio. 

Do lado do sensor do campo magnético, foi desenvolvido e implementado um circuito electrónico 

para amplificar a tensão obtida á saída do sensor. Esse sinal amplificado é então digitalizado por um 

conversor analógico/digital de modo a ter-se a informação do valor desse campo magnético no formato 

digital, o que permite um posterior processamento de sinal com o fim de detectar a presença de defeitos, 
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em primeira análise, mas que poderá ser vocacionado também para a localização e caracterização 

detalhada do defeito encontrado. 

Com o objectivo particular da localização exacta dos defeitos encontrados foi implementado um 

sensor de deslocamento baseado num rato de computador mecânico, que permite a estimativa da posição 

relativa da sonda de medida ao longo do seu varrimento sobre a superfície do material em ensaio. É a 

combinação da informação da posição relativa com o valor do campo magnético medido que permite a 

criação de um mapa 2D do material como se demonstrou. Esse tipo de mapa permitirá no futuro a 

implementação de algoritmos para a caracterização detalhada dos defeitos encontrados (forma, 

profundidade, etc). 

O “cérebro” do sistema consiste num dsPIC que por um lado controla o gerador digital de sinal e por 

outro realiza o processamento digital do sinal medido pela sonda. Outras três funções importantes do 

dsPIC são a determinação da posição relativa da sonda a partir da informação fornecida pelos sensores de 

deslocamento do rato de computador, a apresentação do resultado da detecção de defeitos num visor LCD 

e o envio de toda a informação recolhida para um computador pessoal para armazenamento, visualização 

e análise mais detalhada. 

É de realçar que o processamento que o dsPIC executa do sinal proveniente do GMR, consiste no 

sine fitting, ou seja, na estimativa da amplitude e fase inicial da sinusóide medida. Isso permite por um 

lado reduzir o ruído presente no sinal, já que a informação respeitante à detecção de falhas é a variação da 

amplitude e da fase inicial da sinusóide medida pelo GMR à medida que a sonda varre a superfície do 

material. Por outro lado o sine fitting permite a compressão de informação o que facilita a transmissão 

para um computador pessoal externo ao sistema. Na presente implementação essa transmissão é feita 

através de um cabo e do protocolo USB mas no futuro poderá ser feita sem fio tornando-se ainda mais 

importante a compressão dos dados a transmitir. 

Este trabalho apresenta o estudo de uma sonda móvel capaz de detectar fissuras em materiais 

condutores, utilizando o princípio das correntes de Foucault. Todo o sistema desenvolvido é composto 

por um módulo de geração de excitação, uma sonda móvel, um sistema de posição, um módulo de 

controlo e um módulo de alimentação. Este sistema foi projectado e implementado no âmbito deste 

trabalho. 

No capítulo 5 apresentaram-se resultados do sistema completo a funcionar tendo-se mostrado que 

este consegue detectar de facto defeitos em materiais condutores, quer superficiais, quer dentro do 

material. Foi também mostrado que a determinação da posição relativa da sonda pode ser feita usando um 

rato de computador do tipo mecânico. No futuro pode ser interessante comparar o desempenho deste 

sistema de localização com outros baseados em ratos ópticos ou mesmo usando diferentes princípios de 

medida. 

Como referido o sistema apresentado teve como principal objectivo demonstrar um conceito e ser 

usado como ponto de partida para sistemas mais ambiciosos. Os passos seguintes que se antevêm nesse 

desenvolvimento são a implementação da bobina de excitação planar num placa de circuito impresso 

flexível, integrar a electrónica que agora se reparte por 3 placas de circuito impresso distintas, numa só 

placa de forma a reduzir a dimensão da sonda tanto quanto o possível. 
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No futuro será possível utilizar os dados fornecidos pelo sistema apresentado para desenvolver 

algoritmos mais sofisticados para a caracterização dos defeitos encontrados em particular a sua forma, 

tamanho e profundidade. Para isso contribuirá com certeza a versatilidade e flexibilidade do sistema 

desenvolvido aqui conseguidas através da aposta no uso de um gerador de sinal digital e num dsPIC como 

unidade central de processamento e controlo. 
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Anexo 1 - Esquema eléctrico e footprint do circuito realizado para 

a construção da placa 1 num circuito impresso. 

 

Figura A1.1 - Esquema eléctrico da placa 1 que contem o sensor GMR, dois filtros passa-altos e um 

amplificador de instrumentação. 
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Figura A1.2 - Footprint do circuito realizado para a construção da placa 1 num circuito impresso. 
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Anexo 2 - Esquemas eléctricos e footprint do circuito realizado 

para a construção da placa 2 num circuito impresso. 

 

 

Figura A2.1 - Esquema eléctrico do circuito realizado para o módulo de alimentação. 
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Figura A2.2 - Esquema eléctrico do circuito realizado para a excitação da bobina planar. 



61 

 

 

 

Figura A2.3 - Esquema eléctrico do circuito realizado para o módulo de localização. 
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Figura A2.4 - Esquema eléctrico do conversor UART para USB utilizado no sistema. 
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Figura A2.5 - Circuito da placa 1 desenvolvido num circuito impresso. 
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Anexo 3 - Informação detalhada do orçamento do sistema. 

Tabela A3.1 - Orçamento dos componentes para a construção do módulo de excitação. 

Componentes Unidades Preço unidade Total  

Amplificador (L2722) 1 2,19 € 2,19 € 

OSCILLATOR (SM, 3.2X2.5MM, 25.0MHZ) 1 3,15 € 3,15 € 

R=1 Ω 1 0,18 € 0,18 € 

WAVEFORM GENERATOR (AD9833 ) 1 9,08 € 9,08 € 

C=16 pF 1 0,12 € 0,12 € 

C=10 nF 2 0,12 € 0,24 € 

C=0,1 uF 3 0,04 € 0,12 € 

C=4,7 µF 1 0,18 € 0,18 € 

  
Total 15,26 € 

 

Tabela A3.2 - Orçamento dos componentes para a construção do módulo de localização. 

Componentes Unidades Preço unidade Total 

Rato de computador com esfera 1 5 € 5 € 

COMPARATOR, QUAD (LM339AD) 1 0,39 € 0,39 € 

Potênciomatro=10 kHz 4 1,86 € 7,44 € 

R=10 kΩ 4 0,08 0,32 

R=1 kHz 4 0,08 0,32 

C=0,1 uF 1 0,04 € 0,04 € 

  

Total 13,51 € 

 

Tabela A3.3 - Orçamento dos componentes para a construção do módulo de alimentação. 

Componentes Unidades Preço unidade Total 

Conversor DCDC 3,3 V (TSR 1-2433) 1 7,90 € 7,90 € 

Conversor DCDC 5 V (TSR 1-2450) 1 7,90 € 7,90 € 

C=4,7 µF 7 0,18 € 1,26 € 

Inversor 5 V/-5 V (TPS60401DBVT) 1 0,59 € 0,59 € 

 Regulador ajustavel (LP2951-50D) 1 0,48 € 0,48 € 

R= 3 kΩ 1 0,08 € 0,08 € 

R= 8,9 kΩ 1 0,08 € 0,08 € 

 
 

Total 18,29 € 
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Tabela A3.4 - Orçamento dos componentes para a construção do módulo da sonda. 

Componentes Unidades Preço unidade Total 

GMR (AA002-02) 1 5,00 € 5,00 € 

Amp Inst. (INA118U) 1 10,01 € 10,01 € 

C=0,1uF 2 0,04 € 0,08 € 

R=500 kΩ 1 0,08 € 0,08 € 

R=11 kΩ 2 0,18 € 0,36 € 

C=1 uF 2 0,18 € 0,36 € 

  
Total 15,89 € 

 

Tabela A3.5 - Orçamento dos componentes para a construção do módulo de controlo. 

Componentes Unidades Preço unidade Total 

Oscilador de 8 MHz (HC49SM-8-30-50-60-16-ATF) 1 1,04 € 1,04 € 

C=16pF 2 0,12 € 0,24 € 

LCD 16x2 (PC1602ARU-HWB-G-Q) 1 5,72 € 5,72 € 

C=0,1uF 7 0,04 € 0,28 € 

Conector ICD  1 0,85 € 0,85 € 

Ferrite (74279208) 1 0,18 € 0,18 € 

C=4.7µF 2 0,18 € 0,36 € 

R=10 kΩ 1 0,08 0,08 

Conector USB 1 0,58 € 0,58 € 

Potênciometro=10 kΩ 1 1,86 € 1,86 € 

Conversor USB/UART (FT232RL) 1 5,83 € 5,83 € 

Drive - Rs232 (MAX3232) 1 1,57 € 1,57 € 

DSPIC (DSPIC33FJ256GP710) 1 10,04 € 10,04 € 

  

Total 28,63 € 

 

 

 


