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REZUMAT. Lucrarea prezintă o instalaţie magnetometrică destinată caracterizării unor obiecte fizice prin 
măsurarea amprentei magnetice. Instalaţia este compusă dintr-un sistem triaxial de bobine Helmholtz de 
mari dimensiuni, și două magnetometre triaxiale cu ferosondă saturabilă. Sistemul permite controlul 
câmpului magnetic ambiental și aplicarea unor câmpuri cunoscute. Explorarea câmpului produs de amprenta 
magnetică se realizează prin deplasarea modelului fizic studiat și înregistrarea simultană a celor trei 
componente ortogonale. 

Cuvinte cheie: câmp magnetic, amprenta magnetică, bobine Helmholtz, magnetometrie, modelare fizică. 

ABSTRACT. This paper presents a magnetometric installation designed for characterization of physical objects 
by measuring the magnetic signature. The system is composed of triaxial Helmholtz large coils and two 
triaxial fluxgate magnetometers. The system allows control of the ambiental magnetic field and application of 
known fields. Exploration of the magnetic field produced by the magnetic signature is achieved by moving the 
physical model studied and the simultaneously recording of the three orthogonal components. 

Keywords: magnetic field, magnetic signature, Helmholtz coils, magnetometry, physical modeling. 

1. INTRODUCERE 

Necesitatea aplicațiilor magnetometriei în domeniul 
naval a fost generată de introducerea materialelor 
feromagnetice în construcția corpului navelor, la 
jumătatea secolului al XIX-lea, când s-a observat 
superioritatea rezistenței acestor structuri împotriva 
atacurilor artileristice, în cadrul luptelor navale. Ca 
de obicei, dezvoltarea de măsuri împotriva unei 
amenințări conduce la creșterea vulnerabilității față 
de o altă amenințare – mina magnetică. În prezent, 
majoritatea navelor sunt construite din oțel magnetic, 
care determină o deformare a liniilor de câmp 
magnetic terestru. Aceasta poate fi interpretată ca un 
semnal variabil în timp, la trecerea navei deasupra 
unui senzor de câmp magnetic icorporat într-o mină 
aflată pe fundul mării [1]. Eficacitatea folosirii 
minelor marine a fost demonstrată în aproape toate 
conflictele navale din ultimele două secole. Problema 
minimizării amprentei magnetice a navei se regăsește 
în acest context. În acest scop, este necesară măsura-
rea amprentei magnetice a navei și apoi compensarea 
activă a magnetizării permanente și inductive. De-
magnetizarea navei se realizează în poligoane speciale 
de prelucrare magnetică, prin înfășurarea strânsă a 
unui cablu în jurul corpului navei, astfel încât să 
formeze un solenoid longitudinal [2], sau prin dis-
punerea înfășurărilor de cablu într-o cală de halaj 
[1], în aceeași configurație, dar pe niște cadre, la o 

anumită distanță de corpul navei, nava fiind plasată 
în interiorul calei. Un proces complet de demagnetizare 
durează câteva zile, este solicitant din punct de vedere 
al resurselor umane, tehnice și financiare. Procedurile 
actuale se bazează pe reguli empirice privind ordinea 
și intensitatea câmpurilor aplicate. 

La sfârșitul anilor 1980 au intrat în serviciu navele 
de demagnetizare Magnetica și Electronica, destinate 
prelucrării câmpurilor magnetice ale navelor maritime 
și fluviale. Aceste nave serveau la compensarea 
magnetizării permanente a navei, prin înfășurarea 
navei supusă procesului de demagnetizare cu cabluri 
parcurse de curenți electrici de ordinul miilor de 
amperi. 

Direcțiile de cercetare privind amprenta magnetică 
variază de la determinarea unor modele cât mai 
adecvate pentru caracterizarea magnetică a navei, 
până la construcția de poligoane de demagnetizare 
performante pentru reducerea magnetizației permanen-
te. Referitor la modelele analitice pentru reprezentarea 
câmpului magnetic al navei, cele mai uzuale sunt 
metoda șirului de dipoli, metoda sarcinilor magnetice și 
metoda momentelor magnetice. A fost demonstrată 
eficiența celei din urmă, din punct de vedere al 
preciziei soluției și al timpului de calcul [3]. O 
direcție de cercetare a procesului de demagnetizare a 
navei a fost propusă de T. Baynes [4], prin simularea 
în laborator a procedurii de demagnetizare pe modele 
fizice, metodă utilizată și de alți autori [5, 6]. 
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2.  SISTEM TRIAXIAL DE BOBINE 

Natura feromagnetică a structurii unei nave necesită 
cunoașterea câmpului geomagnetic care este variabil 
pe suprafața pământului, iar axa polilor magnetici 
care trece imaginar prin centrul pământului formează 
un unghi de 11030` cu axa polilor geografici. În 
emisfera nordică, vectorul câmpului magnetic terestru, 
tangent la liniile de câmp orientate către nordul 
magnetic (nordul geografic), este conţinut în planul 
meridianului magnetic. 

Controlul câmpului geomagnetic, respectiv re-
ducerea intensității până la valori prestabilite se 
realizează prin utilizarea unui sistem complex de 
bobine Helmholtz rectangulare, așezate pe cele trei 
direcții spațiale, aproximativ cu axa Oy după meri-
dianul geografic. Sistemul de bobine are două roluri 
principale: primul, de a asigura compensarea com-
ponentei statice a câmpului magnetic terestru şi al 
doilea, de a asigura compensarea componentelor 
variabile datorate, atât variaţiei naturale a câmpului 
geomagnetic cât şi perturbaţiilor datorate activităţii 
umane. În spaţiul laboratorului, bobinele sunt aşezate 
într-un cub imaginar, cu una din axe orientată paralel 
cu meridianul N-S. Configuraţia electrică a acestor 
bobine constă din două înfăşurări, cu constante 
diferite, izolate galvanic între ele; înfăşurarea cu 
constantă mică utilizată pentru compensarea dinamică, 
iar cea cu constantă mare pentru compensarea com-
ponentelor statice ale câmpului geomagnetic [7]. 
Bobinele sunt construite din sârmă de cupru 
bobinată pe carcase din lemn de tei. Dimensiunile 
celor trei perechi de bobine Helmholtz sunt, figura 1: 

– bobinele de pe direcția Ox: (3050 x 3050) mm; 
– bobinele de pe direcția Oy: (3200 x 3200) mm, 
– bobinele de pe direcția Oz: (4000 x 4000) mm. 
 

 
 

Fig. 1.  Dimensiunile sistemului Helmholtz. 
 

Bobinele pentru compensarea componentelor 
orizontale (X, Y) sunt orientate pe direcţia N-S 

(aproximativ pe meridianul magnetic), respectiv 
E-V. 

Variaţia cu temperatura a constantelor bobinelor 
este dată de constanta de temperatură a rezistivităţii 
sârmei de bobinaj şi de variaţia dimensională a 
carcaselor, care poate fi neglijată; variaţia rezistenţei 
cu temperatura nu este importantă deoarece atât 
bobinele de compensare statică cât şi cele de 
compensare dinamică sunt alimentate prin surse de 
curent constant, comandate în tensiune. Sursa de 
curent constant are proprietatea de a pastra constantă 
intensitatea curentului prin sarcină la variaţia rezis-
tenţei sarcinii. Aceste variaţii sunt neglijabile întrucât 
în laborator se păstrează o temperatură relativ 
constantă. Determinarea constantelor bobinelor s-a 
făcut prin două metode: metoda de nul și metoda prin 
comparație. S-a respectat condiţia ca toate măsură-
torile magnetice să fie făcute în perioada de calm 
magnetic. 

3. CIRCUTELE PENTRU CONTROLUL 
CURENŢILOR PRIN BOBINELE 
HELMHOLTZ 

Vectorial, câmpul magnetic poate fi descris ca 
fiind suma a două componente: una constantă B0 şi 
una variabilă B(t): 

 B = B0 + B(t) (1) 

Aceste două componenete sunt compensate şi 
controlate în mod diferit de cele două sisteme de 
bobine. Compensarea componentei statice a 
vectorului câmp magnetic local se realizează fizic 
prin compensarea componentelor sale, proiectate 
într-un sistem ortogonal imaginar, cu centrul situat 
în centrul sistemului triaxial de bobine Helmholtz. 
Fiecare pereche a sistemului triaxial compensează 
câte o componentă proiectată pe axa sa magnetică. 
Pentru compensarea statică  a câmpului magnetic 
local se foloseşte un sistem format din bobinele 
Helmholtz care au constanta de câmp mare (50.000 
nT/A) şi un modul electronic format dintr-o sursă de 
curent comandată în tensiune. 

 

3.1. CIRCUITELE  PENTRU CONTROLUL 
MANUAL AL CURENŢILOR 

 
Circuitul de comandă manuală a câmpului (com-

pensare manuală) este realizat cu un microcontroler 
Atmega16. Acesta comandă un convertor digital-
analog de 16 biți. Convertorul este de tipul DAC712 
și generează tensiunea necesară pentru comanda 



CERCETARE ŞI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 4/2014 ● octombrie-decembrie 28

amplificatoarelor de putere. Microcontrolerul primește 
datele necesare compensării manuale printr-o 
tastatură „4×4” și afișează intensitatea curentului 
corespunzător ieșirii unei surse de curent (care 
circulă prin bobinele Helmholtz) pe un afișor cu 
cristale lichide. Curentul afișat este reprezentat cu 6 
cifre după zecimală. Intensitatea curentului care circulă 
prin sarcina Rs aceasta fiind bobina Helmholtz este 
determinată de relaţia: 

 

2

1

1
s c

s

R
I U

R r
=

 
 (2) 

unde rs este un rezistor din circuitul sursei de curent 
care determină intensitatea curentului în sarcină 

pentru tensiunea de comandă Uc generată de mag-
netometru. Fiecare din cele trei grupuri de bobine 
Helmholtz este alimentat de câte două surse de 
curent constant conectate diferenţial (fig. 2). Pentru 
compensarea manuală a componentelor statice ale 
câmpului magnetic se folosesc 3 circuite identice, 
separate galvanic, prin care se comandă intensitatea 
curentului electric care circulă prin înfăşurările cu 
constantă mare a bobinelor Helmholtz X,Y,Z. Co-
manda este digitală şi se efectuează de la tastatura 
aflată pe panoul canalului respectiv. 

Schema bloc a modulului digital pentru comanda 
curenților prin bobinele Helmholtz este prezentată în 
figura 3. 

 

 
Fig.2. Schema electrică a sursei de putere de curent constant. 

 

 
 

Fig. 3. Modulul pentru comanda manuală / digitală a sursei de curent. 
 

Tensiunea pentru comanda sursei de curent este 
aplicată printr-un comutator care permite opera-
torului să aleagă, în funcţie de necesităţi, o tensiune 
analogică folosind un potenţiometru helicoidal, sau o 
tensiune rezultată din convertorul digital/analog co-
mandat de la tastatură. Alegerea opţiunii este efectuată 
printr-un comutator. În figura 4 este prezentată 
schema bloc a modulului care conține cele trei surse 
de curent pentru compensarea manuală. Sistemul 
permite compensarea manuală a câmpului magnetic 
prin aplicarea prin cele trei perechi de bobine Helm-
holtz a unui câmp magnetic cu inducția de maximum 

± 50.000 nT. Polaritatea câmpului se alege prin co-
nectarea bobinelor Helmholtz prin intermediul unui 
comutator. 

Caracteristicile principale ale acestui modul sunt: 
– domeniu de compensare: ± 50.000 nT; 
– curent maxim debitat ±1 A; 
– comanda curentului (câmpului): analogic și 

digital; 
– măsurare şi indicaţii curent : ± 1,0000 A. 
Precizia de compensare este dată de precizia 

potenţiometrului helicoidal care este de 1/1000, ceea 
ce reprezintă pentru domeniul maxim de câmp 



INSTALAŢIE MAGNETOMETRICĂ VECTORIALĂ PENTRU STUDIUL MODELELOR FIZICE NAVALE 

 

Buletinul AGIR nr. 4/2014 ● octombrie-decembrie 29

50.000 nT, 50 nT. Pentru comanda digitală, precizia 
este mai bună, 5 nT. Aceasta este posibil de realizat 

în condițiile în care câmpul ambiental este constant 
în aceste limite. 

 

 

 
 

Fig. 4. Schema bloc a modulului  de compensare vectorială a componentei statice 
 

3.2. Sistemul  de compensare 
dinamică a câmpului magnetic 

Sistemul automat, figura 5, care realizează com-
pensarea componentelor alternative şi lent variabile 
ale câmpului magnetic terestru este controlat de un 
magnetometru triaxial cu ferosondă saturabilă introdus  
în bucla de reacţie negativă de câmp magnetic. 

Magnetometrul triaxial poate fi aşezat, în principiu, 
în orice loc din interiorul sistemului Helmholtz. În 
funcţie de poziţia sa, curenţii din bobinele Helmholtz 
vor compensa componentele câmpului magnetic din 
volumul în care se află traductorii de câmp ai 
magnetometrului. 

Pentru a avea un câmp minim în regiunea de 
interes, magnetometrul trebuie poziţionat în proxi-
mitatea acestuia. Nivelul campului, realizat prin 
compensarea manulă poate fi, în unele situaţii, în jur 
de (1-2) nT aceasta nefiind o stare stabilă, datorită 
atât fluctuaţiilor cât şi preciziei reduse a sistemului 
analogic şi digital de compensare [8]. 

 
 

Fig. 5. Modulul de compensare dinamică 
 

În figura 6 este prezentat blocul electronic de co-
mandă a câmpului și sistemul de bobine, ce cuprinde 
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în interiorul său camera anechoică, realizată din 
materiale neferomagnetice. 

 

 
 

Fig. 6. Sistemul de bobine Helmholtz și instalația  
pentru controlul câmpului. 

 
Componenta reziduală ramasă necompensată prin 

sistemul manual este preluată şi redusă de către 
sistemul de reacţie negativă. Acest sistem reduce nu 
numai perturbaţiile din câmpul ambiental ci şi 
fluctuaţiile de camp, generate de sistemul de com-
pensare manuală. Sistemul de compensare dinamică 
este util tocmai datorită faptului că este imposibil de 
stabilit cu precizie prin compensare manuală valoa-
rea componentei continue. Principalele caracteristici 
funcţionale ale acestul modul sunt: 

– domeniu de compensare: ±5.000 nT; 
– intensitate curent debitat: maxim ±1A; 
– semnal la intrare furnizat de magnetometru: 

±10 V (10 mV/100 nT). 

4. DISPOZITIVUL DE MĂSURARE 
A AMPRENTEI 

Pentru analiza amprentei magnetice a modelului 
navei s-a folosit un sistem care să permită măsurarea 
simultană a celor trei componente ale câmpului 
magnetic într-un punct şi înregistrarea informaţiei. 
Sistemul de achiziţie [9], prezentat schematic în 
figura 7 este alcătuit din: 

– encoder optic pentru comanda momentului 
efectuării achiziţiei semnalului magnetometric, 

– magnetometru triaxial fluxgate, 
– sistem achiziţie date, 
– software achiziţie şi prelucrare date LabView. 
Obiectul se deplasează liniar prin glisare, de-a 

lungul unui suport calibrat astfel încât axele sale de 
coordonate să îşi păstreze paralelismul cu sistemul 
de coordonate al camerei și al magnetometrului 
triaxial (fig. 8). 

Rigla pentru ghidare face corp comun cu sistemul 
mobil, aceasta având gradaţii, la fiecare centimetru, 

constituite din zone albe şi negre, necesare unui 
encoder optic. Modelul navei este fixat pe o grindă 
de aluminiu, legată de platforma mobilă. Magneto-
metrul este montat pe o grindă independentă față de 
platforma mobilă, astfel încât să se afle în centrul 
camerei și a sistemului Helmholtz, între platforma 
mobilă şi modelul de navă studiat. Sistemul mobil se 
deplasează pe axa longitudinală Ox, fiecare linie de 
măsură pe această axă constituind un şir de puncte 
situate la 1 cm distanţă unul faţă de celălalt. Siste-
mul se mută la o distanţă fixă pe axa Oy, urmând o 
altă linie de măsură, paralelă cu cea dintâi. Se 
efectuează astfel un set de treceri pe axa longitudi-
nală care generează o matrice de puncte de măsură. 
Măsurătorile se repetă pentru adâncimi de măsură 
diferite, prin modificarea distanţei verticale dintre 
modelul navei şi magnetometru. 

 

 
 

Fig. 7. Schema bloc a instalaţiei de măsură a amprentei. 
 

 
 

Fig. 8. Montajul dispozitivului de măsurare  
în interiorul camerei ecranate. 

 

La unul din capetele sistemului mobil, pe axa 
principală (longitudinală), a fost montat un traductor 
optic fix, care generează un semnal pentru fiecare 
punct de măsură determinat de riglă, semnal ce a 
fost utilizat de sistemul de achiziţie pentru declan-
şarea măsurării (trigger) în punctele de interes. Prin 
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platforma LabView s-a realizat un program automat 
care achiziţionează simultan patru canale: cele trei 
canale analogice corespunzătoare celor trei axe ale 
magnetometrului triaxial şi un canal digital cores-
punzător traductorului de distanţă. Rata de achiziţie 
a semnalelor a fost setată la 1000 de eşantioane pe 
secundă, ceea ce depăşeşte cu mult viteza de variaţie 
a semnalelor analogice înregistrate. Prin intermediul 
sistemului triaxial de bobine Helmholtz şi a sistemu-
lui de control al compensării, s-a realizat compensarea 
automată a câmpului magnetic terestru în interiorul 
camerei ecranate. În vederea eliminării efectului 
datorat variaţiei locale a câmpului magnetic terestru, 
măsurătorile s-au efectuat într-o perioadă de calm 
magnetic. Pentru înregistrarea valorilor celor trei 
componente ale câmpului magnetic s-a adoptat 
sistemul de coordonate rectangulare Oxyz, care 
coincide cu sistemul de coordonate legat de corpul 
navei, astfel: axa Ox coincide cu axa longitudinală a 
navei, fiind orientată spre prova, deci coincide şi cu 
sensul de deplasare în cadrul măsurătorilor; axa Oy 
este orientată înspre bordul tribord (spre dreapta faţă 
de sensul de înaintare), iar axa Oz este orientată 
vertical în jos. La fiecare trecere pe axa longitudi-
nală s-a obţinut o linie de măsură, alcătuită din 
103 puncte situate echidistant la Δx = 1 cm. Am-
prenta magnetică se consideră simetrică faţă de la 
planul longitudinal. Au fost efectuate măsurători 
pentru diferite „adâncimi” ce reprezintă distanţa ver-
ticală între chila navei la scară şi poziţia senzorului 
triaxial. Adâncimea de referinţă în măsurarea am-
prentei magnetice a navei este adâncimea normală 
de măsurare. Pentru clasa navei al cărei model este 
analizat în cadrul măsurătorilor, adâncimea normală 
de măsurare este de 7 m sub chila navei. 

5. REZULTATE EXPERIMENTALE 
PRIVIND AMPRENTA MAGNETICĂ 

Rezultatele experimentale privind amprenta mag-
netică a modelului fizic al unei nave la scara 1/100 
sunt prezentate în figurile 9, respectiv 10. Compo-
nenta verticală Bz prezintă două semiunde de polaritate 
opusă, cea pozitivă se află în prima jumătate a 
distanţei longitudinale, cu un maxim de 5.27 nT, iar 
cea de polaritate opusă, din a doua jumătate a dis-
tanţei de măsură, are valoarea extremă de 2.84 nT. 
De asemenea, forma componentei transversale a 
amprentei modelului navei respectă forma teoretică 
a componentei normale/ verticale a dipolului mag-
netic. Se observă că valorile extreme sunt atinse 
aproximativ în dreptul extremităţilor prova – pupa 
ale modelului. 

În figura 10 este repezentat gradientul compo-
nentei verticale a câmpului. 

 
 

Fig. 9. Componenta verticală Bz a amprentei magnetice a 
modelului la adâncimea z= 7 cm. 

 

 
 

Fig. 10. Gradientul vertical al componentei verticale. 

6. CONCLUZII 

Modelarea fizică folosind instalația magneto-
metrică prezintă o serie de avantaje. 

Un avantaj important constă în faptul că permite 
introducerea unor corecții în relațiile de similitudine 
atunci când materialele folosite pentru model nu sunt 
cele adecvate. 

Factorii de formă pot fi determinați cu precizie, 
iar geometria modelului influențează mai puțin re-
zultatele. 

Măsurătorile sunt rapide și se pot face mai multe 
estimări și evaluări privind tratametele magnetice la 
care este supus modelul. 
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