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RESUMO 

 

Este trabalho descreve os projetos desenvolvidos no suporte a construção 

de dois sistemas de caracterização de fitas supercondutoras no LMDS 

(Laboratório de Materiais e Dispositivos Supercondutores – UFRRJ): o sistema 

para determinar a corrente crítica das fitas, e um sistema que faz o 

mapeamento do campo magnético aprisionado nas amostras de fitas 

supercondutoras. Para esses dois sistemas foram desenvolvidos instrumentos 

virtuais no ambiente de programação LabVIEW, que controlam todos os 

instrumentos e dispositivos necessários para a operação desses sistemas. 

Esses sistemas serão utilizados para a caracterização das fitas 

supercondutoras que serão usadas no Projeto SUPERCABO, projeto que tem o 

intuito de criar tecnologia nacional de cabo supercondutor. Este trabalho foi 

parcialmente financiado pelo projeto PeD_D712 “SUPERCABO” (P&D ANEEL-

Cooperação entre CEMIG-CTEEP-TAESA-TBE-UFRRJ). 
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INTRODUÇÃO 

 

O Laboratório de Materiais e Dispositivos Supercondutores, do 

Departamento de Física, do Instituto de Ciências Exatas da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (LMDS-DeFis-ICE-UFRRJ) é responsável pelo 

desenvolvimento do projeto PeD_D712 “SUPERCABO” (P&D ANEEL, 

Colaboração entre CEMIG-CTEEP-TAESA-TBE-UFRRJ), que tem o intuito de 

atender a Chamada de Projeto Estratégico Nacional ANEEL 006/2008-2010. 

Um dos resultados deste projeto Estratégico é construir e testar um protótipo  

de cabo supercondutor. Sendo estratégico e  inédito, os resultados a serem 

alcançados podem colocar o Brasil em um seleto grupo de países que 

dominam esta tecnologia. Entre os diversos trabalhos necessários para o 

desenvolvimento do SUPERCABO, este surgiu para suprir parcialmente a 

demanda da caracterização de fitas supercondutoras. 

Estes projetos foram desenvolvidos em ambiente de programação gráfica 

LabVIEW (Apêndice D) para dar o suporte aos sistemas de caracterização de 

fitas supercondutoras. Pode-se dividir o trabalho desenvolvido em duas etapas: 

1. Sistema de mapeamento de campo magnético aprisionado em 

supercondutores. 

2. Sistema de caracterização de fitas supercondutoras através da 

determinação da corrente crítica. 

Foi feito na primeira etapa um instrumento virtual (VI) em LabVIEW, para 

controlar o sistema de mapeamento de campo magnético.  Neste trabalho o 

computador de controle tem que posicionar o detector de campo magnético, 

através de uma Mesa Posicionadora XY, e fazer as aquisições dos sinais em 

varias posições XY do experimento. A medida do campo magnético é feita 

indiretamente, baseada no efeito Hall (Apêndice B). Nesta etapa também foram 

necessárias à renovação/reconstrução de algumas partes do sistema já 

existentes no LMDS.  
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Para o sistema de aferir a corrente crítica foi feita a automatização e 

controle de equipamentos que devem fornecer corrente de forma “pulsada” 

numa amostra de fita supercondutora. E ao mesmo tempo medir a tensão 

elétrica que a corrente aplicada gera na amostra de fita supercondutora. Isso 

tudo controlado a partir de um computador de propósito geral através de um 

instrumento virtual (VI) criado no LabVIEW. 

Para o entendimento do trabalho, esta monografia foi organizada em 

quatro capítulos. No primeiro capítulo são introduzidos os materiais 

supercondutores, partindo do histórico de sua descoberta, suas propriedades e 

finalmente chegando à fita supercondutora. A seguir, no capítulo 2, é feita a 

descrição de todo aparato para medir o campo magnético em materiais 

supercondutores, bem como do sistema desenvolvido. O capítulo 3 descreve 

como foi construído e automatizado o sistema que determina a corrente crítica 

através do método do campo crítico. E por fim, são apresentadas as 

considerações finais. 
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Capítulo 1. Introdução a materiais supercondutores. 

1.1. O que são materiais supercondutores 

 

A supercondutividade é uma característica presente em diversos 

materiais (POOLE Jr,1995), tais quais metais puros, ligas metálicas, compostos 

intermetálicos e orgânicos, fulerenos, óxidos, carbetos, entre outros. Para ser 

classificado como supercondutor, um material tem que apresentar, sob valores 

apropriados de campo magnético, temperatura e corrente elétrica aplicados, as 

seguintes propriedades (ROSE-INNES,1994; POOLE, 1995; NEVES, 2001). 

1) Resistência elétrica nula (R = 0). 

2) Blindagem magnética (densidade de fluxo magnético dentro do material 

é nula, isto é, B = 0). 

Estas propriedades ocorrem quando o material está abaixo de uma 

temperatura Tc, chamada temperatura crítica. A primeira condição dada acima 

foi a primeira ser descoberta e que nomeou este fenômeno como 

“supercondutividade”. A segunda é chamada por “Efeito Meissner”, por ter sido 

descoberta em 1933 por W. Meissner e R. Ochsenfeld. 

Devemos ter em mente que um supercondutor não é um condutor ideal. 

Um condutor ideal quando abaixo de certa temperatura apenas tem resistência 

elétrica nula. O efeito Meissner é a propriedade que distingue um 

supercondutor de um condutor ideal. 

Um condutor ideal quando resfriado sem campo magnético aplicado (o 

processo “zero-field cooling” / ZFC), sua resistência elétrica fica nula e não 

apresenta fluxo magnético no seu interior. Depois de resfriado, se for aplicado 

um campo magnético, segundo a Lei de Faraday apareceriam correntes 

induzidas na superfície do condutor ideal que circulariam de tal maneira a criar 

um campo magnético dentro do material que seja igual e oposto ao campo 

magnético aplicado. Como não há resistividade, essas correntes são 
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persistentes e o fluxo magnético resultante dentro do material que era nulo e 

permanecerá nulo. 

Considerando-se outro caso, onde o condutor ideal é resfriado e sendo 

aplicado no mesmo tempo um campo magnético (processo “field cooling” / FC), 

o condutor ideal vai atingir resistividade elétrica nula com um fluxo magnético 

de valor bem definido em seu interior. De acordo com a Lei de Faraday se 

posteriormente o campo magnético for desligado, correntes elétricas fluirão na 

superfície do material para garantir que o fluxo magnético no interior seja 

conservado. Entretanto, dada a constatação experimental do Efeito Meissner, 

em um supercondutor, o fluxo magnético continuaria nulo. 

1.2. Corrente Crítica (Ic) 

 

A corrente crítica Ic é a intensidade de corrente transportada na qual o 

material supercondutor começa a se tornar dissipativo de energia (NEVES, 

2011). Assim, a Ic é um parâmetro muito relevante para a caracterização de 

supercondutores, e define suas condições práticas de operação. Como a Ic 

depende das dimensões do objeto supercondutor, é definida a densidade de 

corrente crítica Jc, que é a Ic por unidade de área de seção reta transversal 

onde ocorre o fluxo de carga (1.1). 

 
 

Para Supercondutores de Tipo-I, que são a maioria dos metais puros 

supercondutores, vale a chamada “Regra de Silsbee” (ROSE-INNES, 1994). A 

corrente crítica Ic é exatamente a corrente elétrica que gera o campo magnético 

crítico Hc, isto é, o valor limite de campo magnético, acima do qual todo campo 

magnético penetra no material e ele deixa de ser supercondutor. Nesse tipo de 

supercondutor o Efeito Meissner é total. 

Nos Supercondutores de Tipo-II, a corrente crítica não está associada ao 

campo crítico. Nesses supercondutores ocorre coexistência de estado 

simultaneamente dissipativo e supercondutor. Assim, sob condições 
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apropriadas, há penetração das linhas de campo magnético para dentro do 

material, na forma de filetes de campo em regiões que passam a ser normais e 

que atravessam o material, blindadas da região supercondutora por 

“supercorrentes” (ROSE-INNES, 1994). Estas estruturas formadas por tais 

filetes de campo, em regiões normais isoladas por supercorrentes de 

blindagem da região ainda supercondutora, são chamadas “vórtices de 

Abrikosov” (ou simplesmente “vórtices”). Desta forma, podemos definir nesse 

tipo de supercondutor dois campos críticos: o Campo Crítico 1 (Hc1), que é 

aquele em que, para uma dada temperatura ocorre a formação do primeiro 

vórtice, e o Campo Crítico 2 (Hc2), que é aquele em que para uma dada 

temperatura ocorre a penetração total do fluxo magnético por todo o volume do 

objeto supercondutor (NEVES, 2011). 

O movimento livre desses vórtices no material gera uma dissipação de 

energia. Assim é fundamental que sejam introduzidas imperfeições estruturais 

(NEVES, 2011) no material Supercondutor para formar centros de 

aprisionamento de vórtices, impedindo o movimento livre desses vórtices e a 

redução da dissipação de energia. 

Nos Supercondutores Tipo-II a Ic é definida (NEVES, 2011) como aquela 

que gera uma voltagem de 1µV/cm, dito “campo elétrico crítico” (Ec). 

Num primeiro momento pode-se considerar que para pequenas correntes 

elétricas, o campo gerado (auto-campo) será inferior ao Hc1 e o supercondutor 

está em Estado Meissner. Caso haja um aumento da corrente elétrica no 

material, o auto-campo resultante poderá exceder Hc1 e assim se inicia o 

Estado Misto, com a penetração de campo e a formação dos vórtices de 

Abrikosov. Uma descrição do estado Misto pode ser feita pelo “Modelo de 

Estado Crítico de Bean” (BEAN, 1962, 1964; POOLE Jr, 1995; NEVES, 2011). 

O modelo de Bean considera a presença de defeitos que aprisionam os 

vórtices. Os vórtices que penetram imediatamente ficam presos em regiões 

perto da borda do supercondutor. Com a criação de novos vórtices, são 

empurrados os vórtices anteriores para o interior do material. Assim, tem-se 

que a distribuição do campo magnético dentro do supercondutor não fica 

uniforme, sendo mais intensa nas bordas e decaindo para dentro do material. 
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Pode-se associar ao campo magnético uma “corrente de magnetização”. Esta 

corrente, que movimenta os vórtices, é assumida ter a densidade de corrente 

crítica a Jc.  

Nesse modelo de estado crítico, o aprisionamento dos vórtices gerados 

pelas correntes estabelece uma restrição na área de seção reta em que fluem 

as supercorrentes. Implicando que só poderá haver corrente de transporte 

onde houver campo aprisionado. 

Ao submeter-se um Supercondutor Tipo-II ao ZFC, e em seguida aplicar 

um campo magnético e sem corrente elétrica de transporte aplicada. Tem-se 

então que a corrente de magnetização é hipotética. Contudo se depois de 

aplicar o processo ZFC, e em seguida aplicando-se uma corrente elétrica, que 

é o caso de Cabos Supercondutores, isto implica em os vórtices estarem sendo 

gerados pela corrente. Assim o aprisionamento de vórtices leva a delimitar a 

região em que as supercorrentes fluem em um supercondutor (NEVES, 2011). 

Logo, se aplicarmos uma corrente contínua (CC) com intensidade “I” em 

um supercondutor, este inicialmente está em Estado Meissner e a corrente flui 

pela mesma região de uma corrente de blindagem. À medida que I aumenta, 

atinge-se o estado misto pela borda do supercondutor (NEVES, 2011). 

Quando a intensidade I for tal que pelo menos um vórtice esteja no centro 

do supercondutor, toda a seção reta pode ser ocupada pela corrente. Assume-

se assim que este valor I é o da corrente crítica, onde Atotal é toda a área de 

seção reta do supercondutor (1.2). 

 

A Figura 1 ilustra esta situação em um supercondutor de seção retangular 

de lado 2R. Note que o transporte de corrente começa nas bordas do 

supercondutor e depois ocupa o volume interno à medida que a intensidade I 

aumenta. O que equivale a aumentar o campo presente no material. 
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Figura 1: (a) A corrente, quando com intensidade baixa, flui ocupando uma extensão da borda 
x = R até uma posição x = x0 no interior do material, região esta que tem um campo magnético 
intenso nas bordas  e decaindo a medida que se penetra no material; (b) Para uma intensidade 
maior, os vórtices são gerados para o centro do material e a corrente agora preenche toda a 
seção reta do supercondutor: este valor de corrente aplicada é a corrente crítica Ic (NEVES, 
2011). 

 
A Figura 2 apresenta a distribuição de corrente elétrica na seção 

transversal do núcleo supercondutor da fita, à medida que a corrente aumenta 

de 35A para um valor crítico de 140A. Estas figuras foram obtidas pelo 

professor Dr. Edson de Pinho da Silva (UFRRJ), por simulação computacional 

no Projeto SUPERCABO (NEVES, 2015). É possível observar que a corrente 

de início se estabelece próxima a superfície do material e à medida que 

aumenta sua intensidade, vai-se ocupando área interna do supercondutor. O 

processo continua até atingir seu valor crítico. Deve-se assumir a existência de 

corrente atravessando toda a seção reta. 

  
Figura 2: Penetração gradual da corrente, da borda (a 35 amperes) para o interior da seção 
reta do núcleo supercondutor da fita 2G, ocupando-a totalmente ao atingir seu valor crítico de 
140 A (NEVES, 2015). 
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1.3. Magnetização de Supercondutores 

 

Segundo o Modelo de Estado Crítico de Bean (seção 1.2), se o 

supercondutor for submetido a um processo de ZFC, e em seguida for aplicado 

um campo magnético com intensidade crescente, o campo magnético 

penetrará no material criando uma rede de vórtices que são aprisionados 

primeiros nos defeitos mais próximos da borda do supercondutor (Figura 3). 

Isso gera um campo magnético decrescente no interior do material. Assume-se 

que uma corrente volumétrica (neste caso, hipotética) flui por seu interior cuja 

densidade é Jc (NEVES, 2011). Conforme a intensidade do campo magnético 

externo aumenta, os vórtices da borda são “empurrados” para dentro do 

material, penetrando mais campo até atingir o interior do material (POOLE Jr, 

1995). 

Devido ao avanço do campo pelo interior do material, a região ocupada 

por esta corrente hipotética aumenta, pois acompanham o avanço do campo 

(POOLE Jr, 1995). Quando o campo atinge o centro do material, penetrando-o 

totalmente, admite-se que a corrente de magnetização hipotética flui por todo 

volume do material.  

 
Figura 3: Caso de um cilindro supercondutor com campo aplicado paralelo ao eixo de 
simetria.(a) penetração parcial de campo (só alguns vórtices, empurrados, atingem uma 
posição x0 no interior do material); (b) Esta situação equivale a uma distribuição de corrente 
(hipotética) que “flui” deforma circular em torno do eixo de simetria, de x = R (borda) até x = x0. 
Em (c) pelo menos um vórtice atingiu o centro do material e o campo magnético está presente 
em todo o seu interior. Em (d) tem-se que a corrente (hipotética) de magnetização flui por todo 
o material (NEVES, 2011). 
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Se for desligado o campo externo, o campo preso no supercondutor 

começa a “sair”. Primeiro “saem” os vórtices mais próximos as fronteiras do 

espécime supercondutor. Os vórtices que estão aprisionados mais ao centro do 

material são redistribuídos por repulsão, mas nem todos saem, sobrando então 

uma magnetização residual (Figura 4). 

 
Figura 4: (a) Aprisionamento de campo magnético dentro de um supercondutor tipo–II, após 
desligado o campo aplicado, devido ao ancoramento de vórtices em defeitos. (só alguns 
vórtices perto da fronteira x = R foram empurrados para fora, sendo em maior numero deles 
localizados de x = -x0  até  x = x0 no interior do material); (b) Esta situação equivale a uma 
distribuição de corrente (hipotética) que “flui” deforma circular em torno do eixo de simetria, de 
x = R (borda) até x = x0. 

 

Desta forma, um supercondutor pode ser magnetizado, não por 

“congelamento” do momento magnético dos íons que o constitui, mas por 

aprisionamento da rede de vórtices quando o campo aplicado for desligado 

(NEVES, 2011). 
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1.4. Fitas Supercondutoras 

 

Fitas supercondutoras são formadas a partir de uma estrutura 

multicamadas em forma de tira flexível, onde uma de suas camadas que a 

compõe é de material supercondutor de alta temperatura crítica (High 

Temperature Superconductors – HTS).  

Desde que as fitas começaram a ser produzidas comercialmente, já 

surgiram duas gerações. As fitas de primeira geração (1G) usavam o 

supercondutor HTS Bi-2223 que é encapsulado em uma matriz de prata. A 

quantidade de prata usada nessa tecnologia é muito grande, o que faz com que 

o custo de produção seja muito alto, e limitando o seu uso. A segunda geração 

(2G) de fitas supercondutoras usa o Y1Ba2Cu3O7 (“YBCO”) como material 

supercondutor. 

A Figura 5 Ilustra uma fita supercondutora 2G fabricada pela SuperPower. 

 

 
Figura 5:Adaptação da figura da fita supercondutora 2G fabricada pela SuperPower. 
Fonte:http://www.superpower-inc.com/system/files/SP_2G+Wire+Spec+Sheet_2014_web 
_v1_0.pdf 

 
A camada base de substrato é feita em Hastelloy C-276. Ela dá suporte 

ás outras camadas. 

As camadas de cobre que revestem as fitas têm diversas funções: 
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· Proteger a fita: devido à alta resistência mecânica do cobre. 

· Ajudar na estabilidade térmica: dada a boa condutividade térmica 

do cobre. 

· Camada para soldas e emendas: soldas convencionais não 

aderem ao YBCO e nem a prata, mas aderem ao cobre. Assim as 

soldas, emendas e junções de fitas supercondutoras a materiais 

normais são feitas na camada de cobre. 

 A camada de prata tem a função de fazer o escoamento da corrente 

elétrica durante a transição de fases. 

A camada de material supercondutor é a camada onde a corrente é 

despachada sem resistência elétrica (ALVES, 2014). 
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Capítulo 2. Mapeamento de Campo Magnético aprisionado em 

Supercondutores 

   

  2.1. Motivação 

 

No processo de magnetização de supercondutores, a magnetização 

residual no supercondutor evidencia possíveis problemas estruturais no 

mesmo. Assim se faz necessário um sistema de mapeamento de campo 

magnético aprisionado em amostras supercondutoras. 

Esta caracterização é relevante, pois permite avaliar se existem fronteiras 

que possam comprometer o fluxo de corrente elétrica em peças 

supercondutoras voltadas para despacho de potência elétrica. Um campo 

magnético no interior dos supercondutores estudados (tipo-II) manifesta-se 

pelos vórtices de Abrikosov, que consistem em laços de supercorrentes, dentro 

dos quais o material é normal e por onde “passa” o campo. Os diâmetros 

destes laços são nanométricos e, portanto, sua distribuição pode ser 

considerada contínua (NEVES, 2011). 

Estes vórtices precisam ser aprisionados em centros de aprisionamento 

de dimensões nanométricas, para que não possam se mover sob interação 

com uma corrente aplicada no supercondutor, pois isto levaria a uma 

dissipação da energia que se tencionava despachar com o material. Desta 

forma se o supercondutor for magnetizado, pode-se avaliar se uma amostra 

supercondutora será homogênea ao transporte de corrente medindo a efetiva 

distribuição de campo magnético “aprisionado”. 

Dessa necessidade, foi aperfeiçoado um sistema automatizado para o 

mapeamento do campo magnético aprisionado já existente no LMDS 

(Laboratório de Materiais e Dispositivos Supercondutores – UFRRJ-ICE-

DEFIS).  
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Figura 6: Sistema montado no LMDS 

 

O sistema de medição (Figura 6) é controlado por um instrumento virtual 

desenvolvido em ambiente LabVIEW (Apêndice D) que automatiza uma mesa 

Posicionadora XY movida por motores de passo. O acionamento dos motores 

de passos é feito por uma placa de desenvolvimento tipo Arduino Uno com 

uma placa “shield” especialmente desenvolvida neste projeto para tal fim 

(Apêndice A).  A mesa movimenta uma sonda de efeito Hall (Apêndice B), 

alimentada por uma fonte de corrente 5mA. O sinal Hall é pré-amplificado 

usando um amplificador operacional de instrumentação e em seguida enviado 

para um sistema de aquisição de dados. A automação foi realizada com o 

ambiente de programação gráfica LabVIEW 2012. 

A Figura 7 representa o diagrama, que mostra como cada componente do 

sistema foi ligado. 
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Figura 7: Diagrama funcional da Mesa Posicionadora XY e sistema de aquisição de dados. 
 

 

2.2.  A Mesa Posicionadora XY 

A Mesa XY é um sistema mecânico que faz varreduras em duas 

dimensões (Figura 8). A mesa consiste de uma base, onde é fixada uma 

plataforma móvel (Plataforma X), que por sua vez sustenta uma estrutura com 

outra plataforma móvel (Plataforma Y). A movimentação dessas plataformas é 

feita através de motores de passo. A estrutura da mesa já existia no LMDS e foi 

atualizada com a troca de motores de passo, fusos e inserção de acopladores 

e mancais novos. 

Foi escolhido para esse projeto o motor NEMA 17 bipolar (NEYOAMA, 

2015). Esses motores necessitam de duzentos passos para dar uma volta 

completa no eixo do motor, o que implica em uma resolução de 1.8º por /passo. 

O torque do motor é de 0.06 gf.cm, o que é suficiente para o projeto. 
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Os motores de passo estão conectados a um fuso de diâmetro 5mm, M5, 

através de um acoplador flexível. Foi escolhido esse tipo de acoplador, pois ele 

ameniza a passagem de vibrações do motor para os fusos, evitando assim que 

sejam criadas excentricidades nos fusos. Dentro das especificações do projeto 

são necessários posicionamentos com no mínimo em um décimo de milímetro. 

Para essa resolução de posicionamento com o fuso M5, é necessário o 

acionamento do motor desejado em vinte e cinco passos. Para diminuir ainda 

mais as vibrações, e melhorar a precisão, foram instalados mancais nos finais 

dos fusos. 

 
Figura 8: Mesa XY vista de cima. Pode-se observar o Motor X (1) que movimenta a Plataforma 
X (6), onde está fixado o Motor Y (2), que movimenta a Plataforma Y (5), onde está acoplada a 
sonda de efeito Hall (7). Pode-se ainda ver também os Acopladores Flexíveis (3) e os mancais 
nos finais dos fusos (4). 

 

2.3.  Arduino e seu uso no Acionamento dos Motores de Passo 

Para acionar os motores, foi desenvolvida uma placa de expansão para a 

plataforma Arduino (shield) (Figura 9) baseada no integrado ULN2803APG. 

Internamente, esse integrado é um conjunto de transistores darlington 

necessários para ativar os enrolamentos dos motores. No shield têm dois 
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conectores de 6 pinos, um para cada motor. Os quatro primeiros pinos do 

conector são os pinos de sinal do motor, que controlam os passos. Os dois 

últimos são os pinos que alimentam o motor. Além disso, o shield também 

conta com um conector jack de alimentação (Figura 9) para conectar a fonte de 

alimentação externa dos motores. 

 
Figura 9: Placa Shield visão de cima (acima) e Arduino com Shield conectado visão frontal 
(abaixo). Pode-se observar os conectores para os motores de passo (1 e 2), o conector de 
alimentação para o shield e motor de passo (3), o conector USB do Arduino (4), o conector de 
alimentação do arduino que não foi utilizado nesse projeto (5) e o CI ULN2803APG (6). 

 

A comunicação do arduino com o computador que roda a aplicação do 

projeto é feita pela interface serial (USB). 
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Na programação, o arduino fica interrogando o buffer de entrada da 

comunicação serial à espera da chegada de uma mensagem de acionamento 

do motor. As mensagens de acionamento do motor são, na verdade, strings 

(cadeias de caracteres) e seguem o seguinte padrão: 

· O primeiro caractere indica qual motor deverá ser acionado (Motor 

X ou Motor Y). 

· O segundo caractere define qual o sentido de rotação (- para 

sentido Horário, e + para sentido Anti-Horário) 

· Os demais caracteres indicam a quantidade de passos.  

Por exemplo, suponha que a mensagem recebida seja X+250. O Arduino 

acionará o Motor X, no sentido Anti-Horário por duzentos e cinquenta passos. 

 

2.4. A Sonda de efeito Hall 

A sonda de efeito Hall foi construída usando um tubo plástico 

transparente retirado de uma caneta esferográfica. Na ponta do tubo está preso 

um conector macho Mini DIM de 4 vias feito em materiais não magnéticos. 

Dentro desse tubo passa um cabo composto de dois pares de fios transados e 

blindados magneticamente. No outro estremo do cabo foi soldado outro 

terminal macho Mini DIM de 4 vias (Figura 10). 

O sensor Hall analógico usado nesse projeto foi reaproveitado de um 

drive de DVD usado. Nesses drives o sensor é usado para medir a velocidade 

de rotação do motor CC. Esses sensores são pequenos o suficiente para 

chegar ao nível adequado de resolução necessário para o projeto. Para facilitar 

a conexão, o sensor Hall foi soldado num conector fêmea mini DIM de 4 vias. 

Esse sistema se mostrou bastante útil, pois antes o sensor era soldado 

diretamente na ponta da sonda. Isso fazia com que a substituição do sensor 

fosse uma tarefa extremamente trabalhosa. 
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Figura 10: Sonda de efeito Hall montada na Mesa XY (1). Detalhe da ponta da sonda, onde se 
pode ver o sensor Hall soldado (2). Outra extremidade da sonda, que vai conectada a placa 
com a fonte de corrente e o amplificador de instrumentação (3 – Visão lateral, e 4- Visão de 
cima) 

 

2.5. A Fonte de Corrente Estável e o Amplificador de Instrumentação 

Para medir o campo magnético de forma precisa, o sensor Hall precisa 

ser alimentado por uma corrente continua. Assim para alimentar o sensor, foi 

construída uma fonte de corrente de 5mA. Essa fonte foi construída a partir do 

projeto da fonte que já operava no sistema antigo de mapeamento magnético 

existente no LMDS. 
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A diferença de potencial gerada pelo efeito Hall no sensor é muito 

pequena, sendo necessário o uso de amplificador de instrumentação para dar 

um ganho ao sinal de entrada. Esse circuito também foi baseado numa placa 

que operava o sistema antigo do LMDS. A melhoria mais significativa feita 

nessa placa foi à inclusão de dois resistores variáveis para o ajuste de offset 

que não existia no projeto antigo. 

O amplificador de instrumentação usado foi o CI INA110KP, fabricado 

pela Burr-Brown. Esse amplificador permite amplificar a voltagem do sinal 

oriundo do sensor Hall em 10, 100, 200 e 500 vezes. A seleção de amplificação 

é feita pelo chaveamento de uma dip swith. 

A fonte de corrente e o circuito amplificador de instrumentação foram 

montados numa mesma placa, onde a sonda de efeito Hall é conectada (Figura 

11). A placa tem 3 conectores: o conector da sonda, o conector de 

alimentação, e o conector de saída do sinal amplificado. 

O conector da sonda é um Mini DIM de 4 vias. Ele está posicionado na 

parte central da frente da placa. Essa posição foi estratégica, pois assim foi 

possível montar o circuito da fonte e do amplificador de forma que cada um 

ocupasse aproximadamente uma metade da placa e assim o conector fica bem 

próximo do amplificador operacional, e da saída da fonte de corrente. 

O conector de alimentação tem cinco pinos. No primeiro está a 

alimentação +12 volts, no quinto está a alimentação -12 volts, e os três pinos 

do meio servem para referência (terra). Essa alimentação é oriunda de uma 

fonte externa. No projeto foi usada uma fonte Minipa MPL-3305 que fornece de 

forma simétrica +12 volts, -12 volts e a referência. 

O conector de saída do sinal amplificado tem quatro pinos. Os dois pinos 

do meio estão ligados na saída do amplificador operacional (INA110KP). Os 

dois pinos das bordas estão ligados à rede de aterramento da placa. Assim, a 

diferença de potencial entre o sinal amplificado pelo circuito amplificador de 

instrumentação ficará referenciada pelo sinal de terra da placa. 
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Figura 11: Placa dos circuitos da fonte de corrente e do amplificador de instrumentação. Visão 
de cima (imagem de cima) e visão frontal (imagem de baixo). A imagem ilustra a posição dos 
conectores da placa. O Conector Mini DIM (1) da sonda do sensor de efeito Hall, onde a 
corrente que alimenta o sensor sai pelos pinos da esquerda (4) e a fem medida pelo sensor 
entra pelos pinos da direita (5). O conector de alimentação (2) onde entra +12 volts no primeiro 
pino -12 volts no ultimo pino e referencia (terra) nos pinos centrais. O conector de saída do 
sinal amplificado (3), por onde sinal amplificado sai, e as bordas são terra. Os resistores 
variáveis para ajuste de offset (6 e 7), e o dip switch para selecionar o ganho (8). 
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  2.6. O Sistema de Aquisição de Dados 

 

Para adquirir a tensão que indica a intensidade do campo magnético, 

medido pelo sensor Hall e amplificado pelo amplificador de instrumentação, foi 

usado o sistema de aquisição de dados fabricado pela National Instruments 

modelo USB-6351 (NI, 2015). O conversor analógico/digital do USB-6351 

(Figura 12) opera com valores de tensão de entrada na faixa entre ±0.1 V a 

±10V,  com resolução de 16 bits e uma taxa de amostragem de até 1,25 MS/s 

(Mega Samples (amostras) por segundo) para um único canal. 

Na nossa aplicação, o USB-6351 foi configurado para trabalhar com 

valores de entrada entre -10 e +10 volts. Repare-se que a resolução de 16 bits 

implica numa de precisão de 1,520 µV. 

A comunicação entre o sistema de aquisição de dados e o computador 

que roda aplicação é feita também através de uma interface USB. 

 
Figura 12: Dispositivo de Aquisição de Dados (DAQ) USB-6351. 
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  2.7. O Instrumento Virtual desenvolvido em LabVIEW 

   

O instrumento virtual (VI) (Figura 13) desenvolvido trouxe inovações em 

relação ao sistema que já existia no LMDS (que foi desenvolvido em Pascal 16 

bits, para ambiente DOS 6.22). O código do programa tem 4 grandes blocos: o 

bloco de configurações e posicionamento da sonda, o bloco de definição do 

tamanho da amostra a ser varrida e a resolução de varredura, o bloco de 

mapeamento e exibição dos resultados, e o bloco de armazenamento de 

dados.  

 
Figura 13: Painel Frontal do VI durante a execução do posicionamento inicial da sonda. 

 

Inicialmente o usuário deve definir o local de armazenamento dos dados, 

e qual o endereço de entrada/saída (I/O) atribuído pelo SO (sistema 

operacional) para a conexão USB do Arduino. Em seguida, o usuário deve 

posicionar a sonda no local onde será iniciado o mapeamento. Para isso ele 

deve selecionar qual o motor, qual a direção, quantos milímetros, e apertar o 

botão “Start Posicionamento”. O usuário deverá repetir esse processo 

alternando entre os motores X e Y, até que a sonda esteja no local desejado 

para iniciar o mapeamento (Figura 14). 
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Figura 14: Recorte da interface com o usuário da área destinada as Configurações Iniciais e 
Posicionamento da Sonda 

 

Figura 15: Diagrama do primeiro bloco, o bloco de configurações e posicionamento da sonda 
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Quando o usuário terminar o posicionamento inicial do sensor, ele deverá 

apertar o botão “OK-Fim do Posicionamento”. Ao apertar esse botão o VI 

termina a execução do primeiro bloco e parte para o segundo. A Figura 15 

ilustra na forma de um diagrama o funcionamento desse bloco. 

No segundo bloco, o usuário deverá entrar com os dados referentes às 

dimensões da amostra e a resolução de cada passo. Para a dimensão da 

amostra são necessários dois dados, a dimensão em X e a dimensão em Y, ou 

seja, as dimensões horizontais e longitudinais do objeto supercondutor. A 

resolução do passo é a resolução entre duas medidas vizinhas na matriz de 

mapeamento magnético, que pode ser definida em múltiplos de décimo de 

milímetro (Figura 16). 

 
Figura 16: Recorte da interface com o usuário da área onde o usuário deverá definir as 
dimensões da área a ser mapeada, e a resolução do Passo. 

 

 

A Figura 17 ilustra num diagrama o funcionamento desse bloco. Assim 

que o usuário terminar de entrar com esses valores, ele deverá apertar o botão 

“OK-Fim da Configuração”. Quando esse botão for apertado, é encerrado o 

segundo bloco e é iniciado o terceiro bloco. 
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Figura 17: Diagrama do segundo bloco. O bloco de definição do tamanho da amostra a ser 

varrida e a resolução de varredura. 

O terceiro bloco é de execução do mapeamento do campo magnético. Ele 

é composto de duas estruturas de “for” (laço de repetição com um numero finito 

de repetições) encadeados (Figura 18). 
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Figura 18: Diagrama do terceiro bloco. O bloco de mapeamento e exibição dos resultados. Os 
textos escritos em vermelho são parâmetros que são carregados do bloco anterior. 
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No “for” mais interno, é enviada a solicitação ao sistema de aquisição de 

dados (DAQ) para que ele faça uma medida. O resultado da aquisição é o valor 

de tensão (em volts) que é mostrado num gráfico de duas dimensões. Repara-

se que a medida do campo parcial no eixo Y é mostrada em função da amostra 

atual nessa coordenada (Figura19). Esse valor de voltagem é guardado numa 

Matriz de Dados, com as respectivas coordenadas X e Y. 

.  

Figura 19: Gráfico 2D das medidas parciais de uma interação no for mais interno, onde é feito 
uma varredura no eixo Y. Capturada da tela tirada durante o desenvolvimento do VI. O gráfico 
foi gerado com o DAQ adquirindo do sinal gerado por um gerador de onda. 

 

Além do gráfico Parcial Y, é exibido também um gráfico 3D (3 dimensões) 

(Figura 20). Esse gráfico é construído com os valores gravados na Matriz de 

Dados. As coordenadas em X (Motor X) dos pontos do gráfico são as linhas da 

matriz, e as coordenadas em Y (Motor Y) as colunas. A coordenada no eixo Z 

(Amostra) são os valores de intensidade de campo magnético medidos 

anteriormente pelo DAQ armazenados na Matriz de Dados. 

Cada ponto do gráfico recebe uma coloração falsa de acordo com a 

intensidade. Durante a representação dos valores medidos ao gráfico 3D, são 

atribuídas cores ao gráfico segundo uma escala de cores escala em degrade 

que vai de tons de violeta (atribuídos aos menores valores medidos) a tons de 

vermelho (atribuídos aos maiores valores medidos). Assim durante a execução, 

o aplicativo VI vai atualizando o gráfico colorindo os pontos de acordo com a 

escala de cores. 
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O gráfico 3D disponibiliza outros recursos importantes de visualização. 

Entre eles as facilidades de visualização disponíveis ao usuário, é possível 

ampliar, rotacionar ou deslocar o gráfico gerado para melhor visualização de 

uma área especifica. Além disso, é possível renderizar o gráfico para outra 

janela, que pode ser ampliada e permitindo a visualização do gráfico 3D em 

outro monitor. Outra vantagem apresentada nesse gráfico 3D é que a cada 

atualização são traçadas as curvas de nível do gráfico. Isso é muito útil, pois 

aliado a possibilidade de rotacionar o gráfico, pode-se visualizar uma projeção 

no eixo XY (ou apertar o botão do gráfico que faz essa rotação 

automaticamente). Essas curvas de nível que mostram como está a 

distribuição do campo magnético na amostra, indicando algum possível defeito. 

 
Figura 20: Gráfico 3D. Repare no degrade de cores de acordo com o valor de voltagem (a 
escala do degrade é gerada automaticamente, de acordo com os valores medidos) e as curvas 
de nível, que são geradas durante a execução das medidas. Capturada da tela tirada durante o 
desenvolvimento do VI. O gráfico foi gerado com o DAQ adquirindo do sinal gerado por um 
gerador de onda. 

Terminada a aquisição da tensão relativa a posição atual da sonda, e a 

atualização do gráfico, é enviada a instrução para o Arduino movimentar o 

Motor Y a quantidade de passos definida pela resolução escolhida pelo 

usuário. Isso se repete até que o “for” interno seja terminado, ou seja concluída 

uma varredura no sentido Y. 
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Quando esse “for” mais interno termina todas suas iterações, o Motor X 

move a sonda uma unidade da resolução definida. Para facilitar a compreensão 

do tempo restante de execução do experimento, foi adicionada ao painel frontal 

do VI uma barra de progresso, que indica a aproximadamente qual é a 

porcentagem atual da execução do experimento (Figura 21). A atualização da 

barra é feita enquanto o Motor X é acionado no final do laço de repetição 

interno. 

 
Figura 21: Barra de Progresso. Recorte feito da captura de tela feita durante o 
desenvolvimento do VI.  

 

Para otimizar tempo de mapeamento, a varredura no eixo Y é feita nos 

dois sentidos. A cada vez que o ”for” interno é iniciado o sentido de rotação do 

Motor Y é invertido. Isso também implica em um cuidado ao gravar os dados na 

matriz, pois a matriz representa o mapa magnético, e assim os dados também 

precisam ser gravados na matriz da ultima coluna para a primeira quando se 

inverte o sentido do motor. 

Terminado esse bloco, começa o último bloco (Figura 22), o bloco de 

“log”. Nesse bloco o programa armazena toda a matriz de medidas num 

arquivo de texto. O nome do arquivo é composto do nome definido pelo usuário 

no campo “Local de armazenamento dos dados” (Figura 14), concatenado com 

o mês, dia e ano, além de hora, minuto e segundo do armazenamento. Esse 

arquivo é salvo no local definido pelo usuário também no campo “Local de 

armazenamento dos dados”. Concatenar o nome com data e hora é uma 

medida tomada para que não seja sobrescritos arquivos, e percam-se dados de 

alguma execução passada. Os arquivos obtidos dos experimentos se 

encontram no formato *.txt, e podem ser exportados para diversos programas e 

aplicativos. No final do mapeamento, o instrumento virtual emite um alerta 

sonoro avisando o usuário que o mapeamento do campo magnético 

aprisionado foi concluído. 
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Após a execução do programa o usuário pode ainda continuar 

manipulando o gráfico e capturando imagens do mesmo diretamente do painel 

frontal do VI. Este recurso é muito útil para anexar gráficos em relatórios, 

artigos ou outros documentos. 

 

Figura 22: Diagrama do Quarto e ultimo bloco. O bloco de armazenamento de dados. A Matriz 

de amostras, escrito em vermelho é a matriz gerada no bloco anterior. 

No apêndice E se encontra o pseudocódigo do VI descrito acima. 
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2.8. Os Testes de Operação do Sistema de Mapeamento Magnético 

 

Como, dentro do cronograma do LMDS não foi possível levantar o campo 

aprisionado em materiais supercondutores, para os testes foi realizado o 

mapeamento de um Imã de neodímio disponível no LMDS (Figura 23). Imãs de 

neodímio são feitos de uma liga que contém, entre outros, os elementos 

neodímio, ferro e boro (NdFeB). 

De acordo com as imagens (Figuras 24 e 25) exportadas do VI podemos 

ver que o sistema é eficaz para o mapeamento magnético. 

 

Figura 23: Imã de neodímio usado nos testes do sistema. 
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Figura 24: Visão de cima (projeção no plano XY). Essa imagem mostra claramente a 
intensidade do campo em todo o imã, e as curvas de nível, que são as curvas de campo do 
mesmo. Imagem exportada no final de execução do mapeamento do campo magnético do imã. 

 

Figura 25: Gráfico 3D. Imagem exportada no final de execução do mapeamento do campo 

magnético do imã. 
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Capítulo 3. O Sistema para Determinar a corrente crítica (Ic) em Fitas 

Supercondutoras 

  3.1. Visão Geral do Sistema 

 

Para caracterizar a corrente crítica (Ic) nas fitas supercondutoras usadas 

no LMDS, foi automatizado um sistema que determina a Ic pelo critério do 

campo elétrico Ec. Por esse método, a corrente crítica é definida como a 

corrente que gera campo elétrico de um microvolt por centímetro de material 

supercondutor. Este método é o mais usado para determinar a corrente critica 

(EKIN, 2006) e existe uma padronização internacional de como ser executado, 

a norma internacional IEC 61788-3. 

Seguindo a norma IEC 61788-3 para medir a corrente crítica, a amostra 

deve ser fixada a um porta amostras padrão, e resfriá-la em duas etapas: 

primeiro em vapor criogênico, e em seguida deve-se aos poucos imergir a 

amostra em banho criogênico. 

No caso das fitas supercondutoras que serão caracterizadas no LMDS, o 

nitrogênio é usado como liquido arrefecedor. Observa-se que enquanto a 

amostra ficar mergulhada em nitrogênio em estado líquido tem-se a garantia 

que ela estará resfriada ao menos a 77 K, que é o ponto de evaporação do 

nitrogênio. 

As fitas usadas no LMDS são fitas de segunda geração com temperatura 

crítica no entorno de 90 K. Então, contando que a amostra esteja mergulhada 

no nitrogênio em estado liquido, ela estará dentro da faixa de temperatura em 

que o material é supercondutor. 

Com a amostra resfriada, inicia-se a aplicação de corrente segundo a 

norma IEC 61788-3, sendo a corrente aplicada de forma “pulsada” e de 

intensidade crescente. Assim, aplica-se um valor de corrente durante um 

intervalo de tempo e faz-se a medida do valor da voltagem para verificar se 

atingiu o Ec. A norma especifica que após o fim do pulso de corrente, deve-se 

manter um intervalo de tempo sem se aplicar corrente. E o processo continua 
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sempre aumentando um pouco o valor da corrente aplicada até que o valor da 

voltagem medida chegue ao valor do Ec . 

Neste experimento (Figura 26) foi usada uma fonte de corrente Agilent 

6031A para injetar corrente no supercondutor e um multímetro digital de 

bancada (MMDB) Agilent 34401A para medir o valor da voltagem. O programa 

de controle, aquisição de dados e a comunicação com os equipamentos e 

computador foi feito em ambiente LabVIEW num computador de proposito 

geral, com sistema operacional Windows 7 64 bits. Para a comunicação entre o 

computador e os instrumentos foi usado o barramento GPIB. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 26: Diagrama dos componentes usados para determinar a Ic. Considere que o porta 
amostra está em submerso em nitrogênio liquido.  A fita supercondutora está fixada no porta 
amostra, representada pelo retângulo cinza.  
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3.2.  O Porta Amostras. 

 

O porta amostra (Figura 28) foi construído com colaboração da UFRJ 

segundo o modelo especificado na norma IEC 61788-3 (Figura 27). O material 

usado para a base foi o polímero G10, e os contatos de corrente feito em chapa 

de cobre. Os parafusos que prendem os contatos a base são feitos em material 

não magnético. 

 

 
Figura 27: Esboço de porta amostra baseado no especificado pela norma IEC 61788-3. 
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Figura 28: Porta Amostra construído para medir a Ic em fitas supercondutoras no LMDS. 
 
 

3.3.  A fonte Agilent 6031A e o MMDB Agilent 34401A 

A fonte de corrente usada nesse projeto foi a Agilent 6031A (Figura 29). 

Essa fonte fornece voltagem de 0 V a 20 V, corrente de 0 A a 120 A e até 1.064 

W, com erro relacionado ao load effect de 0,01% + 15 mA, e 0,01% + 25 mA ao  

source effect.  Além de ser usada como fonte de corrente para o sistema, esse 

instrumento tem internamente um amperímetro digital com resolução de 12 bits 

que foi usado para medir o valor de corrente que a está efetivamente sendo 
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aplicada. Com essa resolução, aplicando o máximo de corrente que a fonte 

pode ser programada para fornecer, ou seja 120 A, o erro máximo de na 

conversão analógico/digital do valor aplicado de corrente é de 30 mA. 

 
Figura 29: Fonte Agilent 6031A 

 

A fonte se comunica com o computador do sistema pela interface GPIB 

(ZSOLT, 2015) (ver Apêndice C). Por essa interface que ela recebe as 

instruções para mudar o valor de corrente aplicada, e envia os valores de 

corrente medidos pelo seu amperímetro interno. 

O MMDB 34401A (Figura30) é um multímetro de 6 ½ dígitos. A precisão 

para leituras de até 100 mV, operando a uma temperatura de 23ºC e num 

período de funcionamento menor do que 24 horas de ±(0.003 % da medida + 

0.003 %  da escala). A comunicação do multímetro é feita através da interface 

GPIB. 

 

Figura 30: Multímetro digital de bancada Agilent 34401A. 
 
Para a determinação da corrente crítica em fitas com Ic maiores que 

120A, como o sistema usa o padrão IEEE-488, podemos facilmente emprega-lo 
com fontes com maior capacidade de corrente e multímetros mais precisos. 
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3.4 O Instrumento Virtual 
 

Para automatizar todo o sistema, foi construído um instrumento virtual (VI) 

no LabVIEW (Figura 31). 

Além da programação interna na qual são informados os valores máximos 

de operação que permite o sistema trabalhar com segurança, isto é, no caso de 

um experimento ultrapassar os valores definidos implicará no desligamento 

automático da fonte de corrente, foi colocado de forma destacada na interface 

do usuário um botão de parada (STOP). Se esse botão for apertado, é enviada 

uma mensagem para a fonte para que ela suspenda o fornecimento de 

corrente, e a aplicação VI em execução é então finalizada. 

 
Figura 31: Imagem do painel frontal do VI desenvolvido no LabVIEW. Captura de feita no 
período de desenvolvimento do VI durante testes usando um resistor de 1 Ω. 

O VI é composto de 3 blocos. O primeiro é o de configurações iniciais, o 

segundo é onde é feita a aplicação de corrente de forma “pulsada” para 

determinar a Ic e o terceiro bloco é o de armazenamento dos dados. 

No inicio da execução do VI, o usuário deve definir no painel frontal do VI 

(Figura 32) um conjunto de parâmetros: Valor VSET Inicial, Valor IMAX, 

Amostras por Período, Dutty Control, Amostras, Valor do Pulso (mA), Endereço 

Multímetro, Endereço Fonte e Local de armazenamento. Cada campo define 

algum comportamento de funcionamento do VI. 
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Figura 32: Recorte do Painel Frontal, onde o usuário define os parâmetros de operação. 

 

· Valor VSET Inicial: Define o valor de tensão que a fonte irá 

fornecer. Esse valor pode ser bem pequeno, já que o valor máximo 

que esperamos medir é de 1µV se os terminais presos a fita 

tiverem afastados a 1 cm de distância. 

· Valor IMAX: É o campo que define o valor máximo que a fonte 

pode ser remotamente configurada via software para fornecer de 

corrente. É útil caso já se tenha a ideia da corrente crítica, e não 

queira extrapolar esse valor. 

· Período em Amostras: Define quantas amostras ao todo deverão 

ser feitas num período. Um período é o total de amostras feita 

entre uma pulsação e outra. 

· Dutty Control: Define uma porcentagem aproximada de amostras 

que será aplicada corrente por período. Por exemplo, considere 

que foi definido 4 amostras por período, e que o Dutty Control é 50. 

Assim serão duas amostras aplicando corrente, e duas sem ser 

aplicada corrente. 

· Amostras: Define o número de amostragens no total que o 

instrumento deve fazer no experimento. 

· Valor do Pulso (mA): Nesse campo deve ser definido qual o valor 

de incremento da corrente que será aplicada a cada pulso. 

· Endereço Multímetro: Nessa caixa o usuário deve selecionar em 

qual endereço do barramento GPIB foi destinada a comunicação 

com o multímetro. 
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· Endereço Fonte: O usuário deve especificar nesse campo qual o 

endereço do barramento GPIB foi alocado para a fonte. 

· Local de armazenamento de dados: Nessa caixa, o usuário deve 

definir o local de armazenamento dos dados, e o nome base para o 

arquivo que será gerado. 

 
Figura 33: Diagrama do Bloco de Configurações Iniciais. Level0 é a quantidade de amostras 
dentro do período que a corrente deverá ser nula, e Level1 a quantidade de amostras 
aplicando-se pulso de corrente. 

 

Após o usuário ajustar todos esses parâmetros, ele deve apertar o botão 

“OK - Fim da Configuração”, que encerra o bloco de configurações iniciais. 

Quando esse botão é apertado começa o segundo bloco, que irá executar a 

caracterização da amostra supercondutora através do Ec. 
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Figura 34: Diagrama do bloco que determina a corrente crítica. Level0 e Total de Amostras 
(coloridos de vermelho) são parâmetros oriundos do bloco anterior de configurações iniciais. 
Nível é calculado como o resto da divisão inteira do contador pelo período em amostras. Assim 
quando for menor que Level0, está na fase do período em que não se aplica corrente, caso 
contrário a corrente é calculada pela seguinte formula: Corrente = ((Contador - Nível) * Valor do 
Pulso) / Período. 
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Esse processo é realizado em um laço de repetição (Figura 34). Aplica-se 

uma corrente no valor do pulso definido pelo usuário. É esperado o tempo de 

meio segundo para que a corrente se estabilize, e após isso é feita a medida 

da voltagem com o MMDB. Esse valor de corrente aplicada é mantido pelo 

numero de amostras definidas pelo dutty control e o período. Depois disso, é 

suspensa a aplicação de corrente pela quantidade de amostras que faltam para 

completar um período. Quando um período acabar, é iniciado um novo 

aplicando-se uma corrente com intensidade do último pulso, somado ao valor 

de incremento de pulso definido pelo usuário. 

Durante a execução do VI são exibidos na tela três gráficos: Voltagem x 

Amostra (Figura 35), Corrente x Amostra (Figura 36) e Tensão x Corrente 

(Figura 37). As medidas feitas pelo amperímetro interno da fonte, e o MMDB 

são gravadas em uma Matriz de Medidas, onde a cada passo do laço de 

repetição é criada uma nova linha, em que a medida de voltagem é guardada 

na primeira coluna, e na segunda coluna o valor de corrente. 

 
Figura 35: Recorte do painel frontal durante desenvolvimento do VI. Gráfico Voltagem x 
Amostra (multímetro): São exibidos os valores de voltagem medidos pelo multímetro em função 
da amostra. 
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Figura 36: Recorte do painel frontal. Gráfico Corrente x Amostra (fonte): São exibidos os 
valores de corrente medidos pelo amperímetro interno da fonte. 
 
 
 

 
Figura 37: Recorte do painel frontal. Gráfico Tensão Corrente: Esse é o gráfico mais 
importante, pois é nele que é visualizado o crescimento da voltagem em função da corrente, e 
pode se observar se está próximo ou não da corrente crítica. 
 

A caracterização da amostra é executada até que seja superado o valor 

do Ec, ou chegue no limite do numero de amostras definidas pelo usuário, ou 
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aconteça algum erro no sistema, de qualquer tipo, ou o usuário encerre o 

programa apertando o botão “STOP”. 

 
Figura 38: Diagrama do bloco de armazenamento de dados. A Matriz de Medidas, escrito em 
vermelho é a matriz gerada no bloco anterior. 

 

Ao final da execução do bloco de caracterização, o VI inicia o ultimo 

bloco, o bloco de armazenamento de dados (Figura 38). Nesse bloco, é 

gravado no local definido pelo usuário (Figura 32) um arquivo de texto (.txt) 

com os dados gravados na Matriz de Medidas. Para que não aconteça de uma 

execução do VI sobrescrever os dados de outra execução, o arquivo é gravado 

com o nome definido pelo usuário concatenado com a data e hora do SO.  

O apêndice F contém o pseudocódigo do instrumento virtual desenvolvido 

para determinar a corrente crítica (Ic) em Fitas Supercondutoras descrito nesse 

capítulo. 
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3.5. Os Testes de Operação 

O sistema foi construído com o propósito de levantar a corrente crítica em 

fitas supercondutoras, contudo não houve tempo até o fechamento dessa 

monografia de determinar a corrente crítica de uma fita supercondutora usando 

esse sistema. Para os testes feitos durante o desenvolvimento desse projeto foi 

usado um resistor de carbono, com resistência elétrica R=(1,00 ± 0,05 )Ω 

(Figura 39). 

O resistor foi preso com parafusos e arruelas diretamente nos contatos de 

saída da fonte, e foram usados cabos com ponta tipo “jacaré” para a medida de 

tensão elétrica nos extremos do resistor. 

 

 

 
Figura 39: Foto dos painéis traseiros da Fonte e do MMDB. Podemos observar a ligação em 
série no cabo de barramento entre a fonte, o multímetro e a interface GPIB-USB.
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O projeto proposto foi terminado com sucesso e atendem as demandas 

técnico-científicas do LMDS, no que diz respeito aos sistemas de Mapeamento 

Magnético e o de Determinação da Corrente Crítica em amostras de fitas 

supercondutoras. A documentação aqui feita será útil para os aprimoramentos 

e atualizações que podem ser necessárias nos sistemas desenvolvidos.  

O sistema de Determinação de Corrente Crítica foi apresentado 

parcialmente num resumo na segunda Reunião de Anual de Iniciação Científica 

(II RAIC, 2014) da UFRRJ com o título CONSTRUÇÃO E TESTE DE 

AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO 

ELÉTRICA DE SUPERCONDUTORES USANDO LABVIEW, na forma de 

pôster. Essa apresentação ganhou a menção honrosa, como um dos melhores 

trabalhos apresentados no evento. O sistema de Mapeamento Magnético foi 

também apresentado de forma parcial num resumo na III RAIC – UFRRJ em 

2015, com o título AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA 

MAPEAMENTO DE CAMPO MAGNÉTICO APRISIONADO EM 

SUPERCONDUTORES USANDO ARDUINO E LABVIEW, também na forma 

de pôster. 

Esses trabalhos também foram apresentados como parte que compõe os 

trabalhos apresentados nos eventos: 

· VIII CITENEL e VI SEENEL – artigo completo, com apresentação 

oral pelo coordenador do projeto SUPERCABO, professor Marcelo 

Azevedo Neves, aprovado para anais com o título: Resultados 

Parciais do Primeiro Projeto de Cabo Supercondutor de Alta 

Temperatura Crítica no Brasil. 

· 12th EUCAS - trabalho apresentado de forma oral pelo professor 

Marcelo Neves com o título: Development of the First Brazilian 

Project on Superconducting Power Cable. 

· XIV Brazilian MRS: trabalho apresentado em pôster pelo professor 

Marcelo Neves com o título: Development and application of a 

measuring system for electrical characterization of second 
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generation superconducting tapes for improve energy efficiency in 

power cable. 

 

O maior legado que levarei desse trabalho, foram os diversos 

conhecimentos que aprendi e que ampliaram a minha formação em áreas que 

a grade do meu curso não contempla. Entre os conhecimentos adquiridos, 

podemos destacar a introdução da linguagem de programação gráfica G, 

linguagem usada na programação dos instrumentos virtuais (VI) desenvolvidos 

no LabVIEW, o uso de plataformas microcontroladas baseadas em Arduino 

para controle de motores, aquisição de medidas de sensores e o entendimento 

e uso de diversos outros componentes eletrônicos, além de construção de 

placas de circuitos, o que gerou um conhecimento técnico substancial em 

eletrônica. Também contribuiu para minha formação os conhecimentos físicos 

em eletromagnetismo e supercondutividade. 
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Apêndices 

Apêndice A: Arduino 

 

O Arduino surgiu como uma opção de plataforma microcontrolada de 

baixo custo e de fácil programação. Devido a sua fácil utilização e colaboração 

de milhares de usuários, o Arduino é amplamente aceito como plataforma 

educacional de introdução de programação de microcontroladores e para 

projetos onde o uso de programação de microcontroladores é determinante. 

Hoje existem várias versões de placas Arduino, todas baseadas em um 

microprocessador 8 bit Atmel AVR Reduced Instruction Set Computer (RISC). 

 O Arduino foi criado como um hardware de código aberto, o que 

contribuiu ainda mais com a sua disseminação, pois surgiram no mercado 

vários clones dos projetos originais e também placas baseadas no Arduino que 

trazem modificações para torná-las mais apropriadas para alguma aplicação 

específica. 

No projeto da Mesa Posicionadora XY, para o controle dos motores de 

passos, foi usada a versão Uno do Arduino (Figura A.1). 

Essa versão tem como microcontrolador o ATmega328, fabricado pela 

Atmel com frequência máxima de operação de até 20 MHz,  memória flash de 

32 KB, 1 KB de EEPRON e 2KB de SRAM. A maior diferença entre o Arduino 

Uno e seus e antecessores é a inclusão de um microcontrolador programado 

Atmega8U2 como um conversor USB-Serial, substituindo o obsoleto chipset 

FTDI usado nas versões anteriores (EVANS, 2013). O Atmega8U2 pode ser 

reprogramado para fazer o Arduino ser reconhecido com um outro dispositivo 

USB, tal como um teclado, mouse ou um hoystick. 

O Arduino pode ser alimentado diretamente pela USB, ou por uma fonte 

de energia CC externa numa faixa de tensão entre 6 a 20 volts (Ideal de 7 a 12 

volts). A comutação entre as fontes de energia é feita automaticamente. 

Ao todo, o Uno tem 14 pinos digitais programáveis que podem ser 

definidos como entrada ou saída digital, sendo que seis desses pinos podem 
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ser programados para fornecer uma saída de modulação por largura de pulso 

(PWM). Ele também conta com seis entradas analógicas que internamente 

estão ligadas a um conversor analógico/ digital com resolução de 10 bits, e 

faixa de tensão de 0 a 5 volts. 

 

Figura A.1: Layout da placa e pinos do Arduino 
Fonte: (EVANS,2013) 

 

Para programar a placa Arduino, foi usado o IDE (Integrated Development 

Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado) de código aberto 

disponibilizado gratuitamente no site oficial do Arduino (https://www.arduino.cc/) 

Os programas escritos nesse IDE são chamados sketch. O projeto é gravado 

em um arquivo com extensão .ino (Figura A.2).  

Um sketch tem duas rotinas principais: setup e loop. Na rotina setup é 

uma rotina de inicialização e onde devem ser definidas todas as configuração 

do hardware do Arduino. Nessa rotina são discriminadas as configurações de 

cada pino usado no projeto. Assim, por exemplo, um pino usado no projeto 

deverá ser configurado como input (entrada digital) ou output (saída digital). 
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Outro exemplo de parâmetro que deve ser especificado no setup é a taxa de 

transmissão para a comunicação serial. 

A rotina loop, como o nome sugere, roda continuamente até que o 

Arduino seja desligado. As aplicações que fazem uso de microcontroladores 

são feitas para ficar rodando o tempo todo, dedicadas a uma aplicação 

específica. Assim o loop fica monitorando sinais de entrada e aplicando valores 

às saídas, segundo as avaliações feitas sobre os estes sinais de entrada. 

 
Figura A.2: Captura de tela da Interface do Software IDE do Arduino 
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Apêndice B: Efeito Hall 

 

O efeito Hall foi descoberto em 1879 pelo físico Edwin Hall. 

Para descrevermos o efeito Hall, considere um condutor em forma de tira, 

como ilustrado na Figura B.1. São aplicados uma corrente Jx no sentido +x, e 

um campo magnético externo uniforme By perpendicular ao plano da tira, no 

sentido +y. A velocidade de arraste da carga móvel é va. 

Com a ação da força magnética Fz = |q| va By criada pelo campo By, a 

carga móvel, que no exemplo os portadores de carga são elétrons, se movem 

para a extremidade superior da tira. Como essas cargas negativas estão se 

concentrando na parte superior, começa a ter excesso de cargas positivas na 

extremidade inferior devido a ausência de elétrons nesta região. Esse acúmulo 

de cargas cria uma diferença de potencial que gera um campo eletroestático 

transversal Ee. Esse acúmulo de cargas continua até que o campo Ee seja 

grande o suficiente para produzir uma força elétrica de modulo igual e oposta à 

força magnética exercida pelo campo By. Após esse momento, as cargas que 

estão se movimentando pela tira não sofrem mais nenhum desvio. 

A diferença de potencial associada ao campo elétrico Ee entre as 

extremidades superior e inferior da tira é denominada voltagem Hal ou fem 

Hall. 
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Figura B.1: Funcionamento do efeito Hall. 
Fonte: (YOUNG, 2009). 
 

 

Assim, o efeito Hall é amplamente usado como forma de mensurar 

campos magnéticos, pois a diferença de potencial é proporcional à intensidade 

do campo que a cria. 

Existem no mercado diversos modelos de sensores de efeito Hall, já 
encapsulados em chips que oferecem boa precisão para medir campos 
magnéticos. 
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Apêndice C: GPIB 

 

O texto que segue foi adaptado de (ZSOLT, 2015). 

Em 1965, a Hewlett-Packard projetou a Hewlett-Packard Interface Bus ( 

HP-IB ), uma interface de barramento padronizada para conectar sua linha de 

instrumentos. Em 1975 foi aceito como padrão IEEE Standard 488, e evoluiu 

para ANSI/IEEE Standard 488.1-1987.  O padrão ANSI/IEEE Standard 488.2-

1987 reforçou o padrão original definindo a comunicação entre equipamentos 

controladores e instrumentos: o Standard Commands do Programmable 

Instruments (SCPI), que a partir da estrutura de comando definidos pelo IEE 

488.2 criou um conjunto único e abrangente de comandos que podem ser 

usados para programação de quaisquer instrumentos que usem SCPI. Com a 

padronização feita pelo IEEE, o nome General Purpose Interface Bus (GPIB) é 

mais usado que HP-IB. 

O barramento da interface GPIB é composto de 16 linhas de sinal, e 8 de 

ground-return ou shield-drain (Figura C.1). Das linhas de sinal, 8 são para 

transmissão de dados, 3 handshake lines que controlam a transferência das 

entre os dispositivos e 5 linhas que gerenciam o fluxo de informações na 

interface. A Figura C.1 mostra a extremidade de um cabo GPIB. 

 
Figura C.1: Conector do cabo de barramento GPIB. 
Fonte: Adaptado a partir de (ZSOLT, 2015). 
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Os dispositivos podem ser ligados em série, ligados em estrela ou em 

uma combinação dos dois tipos de ligação (Figura C.2). Para alcançar a taxa 

de transferência de dados para o qual o GPIB foi projetado, as distâncias 

físicas entre os dispositivos e o número de dispositivos no barramento são 

limitadas. O comprimento máximo de cabo deve ser de 20 metros, e entre dois 

dispositivos de 4 metros. A separação média deve ser de 2 metros. O numero 

máximo é de dispositivos conectados são 15, com no mínimo dois terços do 

total deles ligados.  

Figura C.2: Exemplos de ligações, em série (esquerda) e ligação estrela (direita). 
Fonte: Adaptado a partir de (ZSOLT, 2015). 
 

Para a comunicação com o computador foi usado a interface GPIB-USB-

HS da National Instruments (Figura C.3). Esse é um dos dispositivos mais 

utilizados na comunicação de equipamentos GPIB com o computador de uso 

geral. Com essa interface, é possível transformar qualquer computador que 

possua uma porta USB em um controlador com todas as funcionalidades 

prevista no IEEE 488.2. Assim, um computador de uso geral poderá controlar 

até 14 instrumentos diferentes simultaneamente através do barramento GPIB. 

A instalação é simples, pois se trata de um dispositivo plug-and-play, onde o 

sistema operacional do computador a reconhece e a configura ao detectar que 

esta interface se encontra conectada à uma porta USB.  
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Figura C.3: Interface GPIB-USB-HS 
Fonte: (NI, 2015). 
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Apêndice D: LabVIEW 

 

O LabVIEW (acrônimo para Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench) é um ambiente de programação gráfica desenvolvido pela National 

Instruments, amplamente usado pela indústria,  universidades, laboratórios de 

pesquisa entre outros. O LabIEW dispõe de um poderoso conjunto de 

ferramentas, em software, para aquisição de dados e controle de instrumentos. 

A programação é feita na linguagem G, baseada em ícones gráficos, que difere 

das formas tradicionais de linguagens como C cuja a programação é de forma 

textual, isto é, em linhas de comandos (WELLS, 1997). Devido a sua 

similaridade com um fluxograma, a programação em LabVIEW é intuitiva e a 

curva de aprendizado é mais rápida do que a forma tradicional de 

programação. 

Os programas criados em LabVIEW são chamados de virtual instruments 

(VI’s), pois sua aparência e operação se assemelha a um instrumento real. A 

grande vantagem de instrumentos virtuais é que eles se moldam segundo a 

necessidade do usuário e assim indo além das configurações e funcionalidades 

dos fabricantes de instrumentos reais. Um programa em LabVIEW consiste de 

duas janelas: front panel (painel frontal) e block diagram (diagrama de blocos) 

(ESSICK, 2013). 

O painel frontal (Figura D.1) é a interface que interage com o usuário. E 

seu nome é devido à grande semelhança aos painéis frontais de instrumentos 

reais. Nele são colocados os botões, chaves, gráficos, caixas de textos e todos 

os recursos necessários para o controle da aplicação e exibição dos dados. 
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Figura D.1: Painel frontal de uma VI do LabVIEW. 

O diagrama de blocos (Figura D.2) é o código fonte do VI desenvolvido na 

linguagem de programação G. Os blocos, representados por ícones, são 

ligados uns aos outros por uma linha (wire) num processo denominado wiring 

segundo o fluxo coerente da programação desejada, neles fluem os dados que 

representam os valores de inicialização e os resultados. Assim, tem-se que 

cada bloco recebe valores de entrada e sobre eles realiza um conjunto de 

instruções específicas e por fim repassa os valores processados a outros 

blocos. A programação segue o principio de dataflow (WELLS, 1997), onde 

cada bloco somente será executado quando todos os dados de entrada 

estiverem disponíveis. 

 
Figura D.2: Diagrama de blocos de uma VI do LabVIEW. 
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Apêndice E: Pseudocódigo do VI de Mapeamento de Campo Magnético 
Aprisionado em Supercondutores 

 

escrever (“Entre o Local de Armazenamento”); 

ler (localArmazenamento); 

escrever (“Entre o endereço da Placa Arduino”); 

ler (enderecoArduino);  

iniciarComunicacaoSerial (enderecoArduino); 

 

repita 

escrever (“Entre qual o motor será acionado (MotorX, ou Motor Y)”); 

ler (motor); 

escrever (“Entre com o sentido de rotação (Positivo ou Negativo)”); 

ler (sentido); 

escrever (“Entre com quantos passos o motor deverá ser 

acionado)”); 

ler (quantidadePassos); 

acionaMotor (motor , sentido , quantidadePassos); 

escrever (“Acabou o posicionamento? Digite Sim ou Não.”); 

ler (fimPosicionamento); 

até que (fimPosicionamento == ’Sim’); 

 

repita 

escrever (“Entre com a dimensão de varredura em Y (em 

milímetros)”); 

ler (dimensaoY); 

escrever (“Entre com a dimensão de varredura em X (em 

milímetros)”); 

ler (dimensaoX); 

escrever (“Entre com a dimensão resolução do passo (em décimo de 

milímetro”); 

ler (resolucao) 

escrever (“Acabou a Configuração? Digite Sim ou Não.”); 

ler (fimConfiguracao); 
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quantidadePassos = resolução*25 

nY = (dimensãoY/resolucao)*10; 

nX = (dimensãoX/resolucao)*10; 

 

até que (fimConfiguracao == ’Sim’); 

 

inversor = 1; 

 

para i = 1 até nX 

para j = 1 até nY 

medida = aquisicaoDAQ; 

dados[ i , j ] = medida; 

plotar2D ( j , medida); 

plotar3D ( i , j , medida); 

se (inversor > 0) então 

Sentido = Positivo 

se não  

Sentido = Negativo; 

fim se não; 

fim se (inversor > 0); 

acionaMotor (MotorY, Sentido ,quantidadePassos); 

fim para (j); 

barraProgresso = (i / nX)*100; 

acionaMotor (MotorX , Positivo , quantidadePassos); 

inversor = inversor * (-1); 

fim para (i); 

mes = mesSistema; 

dia = diaSistema; 

ano = anoSistema; 

hora = horaSistema; 

minuto = minutoSistema; 

segundo = segundoSistema; 
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localArmazenamento = concatenar (localArmazenamento , mes , dia , 

ano, hora , minuto , segundo); 

Armazenar(dados , localArmazenamento); 

emitirBip; 

encerrarComunicacaoSerial (Arduino); 
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Apêndice F: Pseudocódigo do VI do Sistema para Determinar a Ic em 

Fitas Supercondutoras 

 

repita 

escrever (“Entre com o Valor VSET INICIAL:”); 

ler (vset); 

escrever(“Entre com o Valor IMAX “); 

ler(imax); 

escrever(“Entre com o valor de Amostras por Período“); 

ler(amostrasPeriodo); 

escrever(“Entre com o valor de Dutty Control“); 

ler(duttyControl) 

escrever(“Entre com numero Máximo de Amostra“); 

ler(amostras); 

escrever(“Entre com o Valor do Pulso (em mA)“); 

ler(pulso); 

escrever(“Entre com o endereço do MMDB no barramento GPIB“); 

ler(MMDB);  

escrever(“Entre com o endereço da fonte no barramento GPIB“); 

ler(fonte); 

 

escrever (“Acabou a Configuração? Digite Sim ou Não.”); 

ler (fimConfiguracao); 

até que (fimConfiguracao == ’Sim’); 

 

iniciarComunicacaoGPIB(MMDB); 

iniciarComunicacaoGPIB(fonte); 

level1 = valorInteiro ((amostrasPeriodo * duttyControl)/100); 

level0 = amostrasPeriodo – nivel1; 

contador=0; 

repita 

nivel= (contador) mod (amostrasPeriodo); 

se (nivel < level0) 

I = 0 
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se não 

I = (contador - aux) * pulso / amostraPeriodo; 

fonteISET (I); 

delayMilisegundos (500); 

corrente = fonteIOUT; 

voltagem = mmdbREAD; 

plotarGraficoFonte (contador , corrente); 

plotarGraficoMultimetro (contador , voltagem); 

plotarGraficoTensaoCorrente (voltagem , corrente); 

dados[contador , 0] = voltagem; 

dados[contador , 1]=corrente; 

se (contador == amostras) 

encerrar = ‘SIM’; 

se (Delectar Erro) 

encerrar = ‘SIM’; 

se (“STOP” = apertado) 

encerrar = ‘SIM’; 

se (Ec < voltagem) 

encerrar = ‘SIM’; 

até que (encerrar ==’SIM’); 

 

mes = mesSistema; 

dia = diaSistema; 

ano = anoSistema; 

hora = horaSistema; 

minuto = minutoSistema; 

segundo = segundoSistema; 

localArmazenamento = concatenar (localArmazenamento , mes , dia , 

ano, hora , minuto , segundo); 

 

Armazenar(dados , localArmazenamento); 

 

encerrarComunicacaoGPIB (MMDB); 

encerrarComunicacaoGPIB (fonte); 


