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Capítulo II

Modelagem computacional

 Seguindo a prática usual empregada nas mais 

diversas áreas de conhecimento, a obtenção de 

meios computacionais voltados para a avaliação de 

desempenho de dispositivos e sistemas constitui-se, 

indubitavelmente, em mecanismos que permitem 

antever e corrigir situações passíveis de ocorrência 

com a implantação prática de soluções e métodos.

 Neste particular, em face da inovação das propostas 

feitas nesta pesquisa e a inexistência de maiores 

experiências nacionais e internacionais sobre filtros 

eletromagnéticos, o desenvolvimento de modelos 

e respectivas implementações computacionais dos 

produtos aqui contemplados constitui-se em tema 

bastante original. 

 Para se atingir uma base computacional que 

permita avaliar o desempenho transitório e de regime 

permanente dos filtros, dentre os passos a serem 

seguidos, ressaltam-se:

• Identificação das partes físicas constituintes dos 

filtros;

• Suas modelagens matemáticas e, finalmente;

• Suas implementações em uma base computacional 

própria aos objetivos dos estudos. 

 Tendo em vista a natureza dos fenômenos focados 

neste conjunto de fascículos, considera-se fundamental 

que os processos de simulação façam uso de técnicas 

de análise no domínio do tempo. Nesse sentido, este 

artigo contempla os seguintes pontos básicos:

• Apresenta, de forma sucinta, as principais 

formas atualmente utilizadas para a modelagem de 

dispositivos eletromagnéticos utilizando, para tanto, 

técnicas no domínio do tempo;

• Destaca os recursos pré-existentes, destinados à 

modelagem de componentes elétricos e magnéticos, 

conforme requerido pelos equipamentos aqui focados;

Por Fernando Nunes Belchior, José Carlos de Oliveira 
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• Seleciona a estratégia de modelagem a ser 

empregada para os filtros eletromagnéticos;

• Estabelece os modelos em consonância com a base 

computacional escolhida;

• Promove estudos avaliativos sobre a eficácia e a 

qualidade da modelagem, para fins da reprodução de 

fenômenos em regime permanente relacionados com a 

operação dos filtros eletromagnéticos.

Estratégias de simulação

 Durante as últimas décadas, diversas abor-

dagens têm sido usadas para a modelagem de 

transformadores, reatores e outros dispositivos 

eletromagnéticos. Essas podem ser classificadas em 

estratégias fundamentadas em: 

• Equações elétricas;

• Equações elétricas e magnéticas;

• Relutâncias magnéticas e forças magnetomotrizes.

 Segue uma breve discussão sobre os princípios que 

norteiam as metodologias mencionadas anteriormente.

 Equações elétricas

 O circuito elétrico equivalente fundamenta-se, 

como é classicamente conhecido, nos seguintes 

elementos: indutâncias não-lineares para representar 

os circuitos magnéticos saturáveis; indutâncias lineares 

representando os fluxos de dispersão e resistências 

para a inclusão das perdas no cobre. Dessa forma, os 

fenômenos magnéticos são traduzidos em componentes 

elétricos e as tradicionais equações de equilíbrio entre 

as tensões constituem a base da modelagem.

 Equações elétricas e magnéticas

 A sistemática, nesse caso, consiste na 

representação do equipamento ou do sistema por meio 
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de equações diferenciais e algébricas. O procedimento faz uso da 

analogia clássica entre circuitos elétricos e circuitos magnéticos, 

o que permite derivar as equações nodais que relacionam as 

forças magnetomotrizes nodais no núcleo dos filtros às forças 

magnetomotrizes produzidas pelos enrolamentos. Esta estratégia 

origina uma matriz de relutâncias (ou de permeâncias) relacionando 

as grandezas: fluxo e força magnetomotriz. 

 A utilização dessa abordagem para a modelagem de dispositivos 

eletromagnéticos determina a necessidade de se obter equações 

diferenciais e algébricas envolvendo os enrolamentos e os fluxos 

magnéticos que os acoplam e, qualquer alteração na conexão 

dos enrolamentos, requer que as equações sejam reescritas. 

Sem dúvida, haverá grande demanda de tempo e de esforço de 

programação, contrariando a tendência crescente do uso de 

uma plataforma computacional voltada especificamente para a 

simulação de sistemas elétricos, na qual os usuários atêm-se na 

observação dos fenômenos e na análise dos resultados.

 Uso de relutâncias e forças magnetomotrizes

 A modelagem do dispositivo, nos termos aqui mencionados, 

baseia-se em sua representação por meio de seus circuitos 

magnéticos equivalentes, nos quais as relutâncias representam os 

caminhos do fluxo magnético e os enrolamentos representam as 

forças magnetomotrizes. Assim, quando uma tensão é aplicada em 

uma bobina enrolada sobre um núcleo magnético, tal que por ela 

circule uma corrente elétrica, uma força magnetomotriz é gerada 

no núcleo magnético. Entretanto, a variação do fluxo magnético 

em um núcleo pode gerar uma força eletromotriz em uma bobina 

enrolada sobre este núcleo.

 O simulador computacional utilizado possui uma variedade 

de blocos de dispositivos (modelos representados por templates) 

incorporados e disponibilizados em sua biblioteca, capazes de 

simular os fenômenos elétricos e magnéticos concomitantemente. 

Esta última opção foi a adotada para fins deste trabalho, recaindo 

sobre um simulador computacional que utiliza técnicas de 

modelagem no domínio do tempo. Isso permitirá estudos 

avaliativos dos produtos contemplados nessa tese, tanto em regime 

permanente como também sob condições transitórias.

Técnica de modelagem selecionada

 O primeiro passo para a realização de um estudo computacional 

no simulador utilizado consiste na criação de uma netlist, a qual 

corresponde a uma lista de chamadas de modelos elétricos e 

magnéticos, especificando os modelos (templates) a serem usados 

no sistema ora simulado e como eles estão conectados entre si. Esta 

etapa define um arquivo texto de entrada para o simulador.

 Quando o sistema elétrico a ser simulado contém um 

enrolamento de um transformador, na netlist aparecerá, 

necessariamente, em uma das linhas, uma referência ao template 

wind.sin, o qual é esquematicamente ilustrado na Figura 1.
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Figura 1 – Diagrama esquemático equivalente do template wind.sin

Figura 2 – Diagrama esquemático equivalente do template core.sin

 Os parâmetros principais do template wind.sin, destacados na 

figura anterior, são:

• ep, em – Terminais elétricos (positivo e negativo);

• mp, mm – Terminais magnéticos (positivo e negativo);

• n – Número de espiras da bobina;

• r – Resistência elétrica da bobina [Ω].

 As equações (1) e (2) descrevem o template wind.sin:

dt
d

nirv
ϕ

.. += (1)

€ 

F = n.i (2)

(3)

(4)

Sendo:

F - Força magnetomotriz [A-espira];

φ - Fluxo magnético [Wb];

i - Corrente elétrica [A];

v - Tensão aplicada [V].

 A corrente elétrica (i) circulando no enrolamento da bobina 

produz uma força magnetomotriz (F) entre os terminais magnéticos 

do enrolamento, os quais podem ser ligados aos terminais magnéticos 

do núcleo. A força magnetomotriz produzida na bobina é aplicada 

ao núcleo, produzindo um fluxo magnético (φ), cuja intensidade e 

natureza dependerão das características magnéticas do material e 

da geometria do núcleo, isto é, da relutância magnética do núcleo 

(R). A relação entre F e R é dada pela expressão (3):

€ 

F = R.ϕ
 Caso a relutância do núcleo seja linear, ela será representada 

pelo template core.sin. Os principais parâmetros requeridos pelo 

referido template são: área da secção transversal, comprimento e 

permeabilidade do material do núcleo, como mostrado na Figura 2.

Sendo:

l - Comprimento médio do núcleo magnético [m];

A - Área transversal do núcleo magnético [m2].

 A relutância magnética, de modo geral, pode ser expressa pela 

equação (4):

 No simulador utilizado, a relutância não-linear de um núcleo de 

material ferromagnético é representada pelo template corenl.sin. Este 

template se comporta segundo a igualdade M=dB/dH. Como acontece 

para o núcleo linear, este possui duas conexões (p, m), declaradas 

como pinos magnéticos. Além do comprimento e da área do núcleo, 

outros parâmetros são requeridos pelo template corenl.sin: Estes são:

• matl

• sf

• ui

• uhc

• bmax

• hmax

• bsat

• hsat

• br

• hc

• ptemp

• tau

• b0

• tempc

• units

- material do núcleo. Para cada material na biblioteca do programa 

existe um dado que caracteriza a curva B-H do material;

- fator de empilhamento;

- permeabilidade inicial;

- permeabilidade coerciva;

- maior valor de B disponível para o material;

- maior valor de H disponível para o material;

- valor de B na curva B-H que corresponde ao H de saturação;

- ponto na curva B-H em que as curvas inferior e superior se 

encontram e se tornam quase que indistinguíveis;

- valor de B quando h retorna a zero. Este é o ponto no qual a 

curva superior B-H corta o eixo y;

- força coerciva, valor de H necessário para mover B = Bres para B = 

0. É o ponto no qual a curva superior B-H passa pelo eixo x; 

- especifica a temperatura em que todos os parâmetros anteriores 

estão definidos;

- especifica o tempo de atraso entre o campo aplicado e o campo 

efetivo;

- valor do B inicial de offset;

- especifica a temperatura de operação do template corenl;

- seleciona o sistema de unidades (Gaussiano ou SI).

 Os modelos completos dos filtros eletromagnéticos podem ser 

estabelecidos pelas combinações adequadas dos três tipos básicos 

de templates (wind.sin, core.sin e corenl.sin). Assim agindo, torna-se 

possível a obtenção dos templates específicos destinados à representação 

de vários tipos de filtros, dentre eles os aqui enfocados. Para tanto, basta 

contemplar as diferentes ligações dos enrolamentos e configurações 

dos núcleos magnéticos. A facilidade de se conectar os templates torna 

a implementação de modelos de filtros eletromagnéticos uma tarefa 

relativamente simples e direta.

Modelagem do filtro de sequência zero

 Reportando ao arranjo físico do filtro de sequência zero, pode-se 

derivar o circuito magnético equivalente formado pela combinação 

das relutâncias e das forças magnetomotrizes. O resultado deste 

procedimento encontra-se mostrado na Figura 3. É possível observar, 

nesta figura, a substituição dos enrolamentos por fontes de forças 

magnetomotrizes e das seções magnéticas por relutâncias. Ainda, 
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Figura 3 – Modelo magnético equivalente do filtro de sequência zero

Figura 4 – Modelo eletromagnético equivalente do filtro de 
sequência zero para o simulador utilizado

objetivando uma modelagem mais exata, é possível identificar a 

inserção de caminhos magnéticos pelo ar, os quais são indicativos das 

indutâncias de dispersão. As relutâncias em negrito estão associadas 

às partes magnéticas sujeitas à saturação, enquanto as demais são 

representativas das partes não-saturáveis (ar).

Na Figura 3:

F(I,i); F(II,i)

Rnu(i), Rcse, Rcsd, Rcie 

e Rcid

Rex(i)

Rd(i)

Rar

- Força magnetomotriz do enrolamento I e II, 

respectivamente, para cada coluna i;

- Relutâncias não-lineares correspondentes ao núcleo 

ferromagnético e culatras;

- Relutâncias lineares representando o fluxo de dispersão 

entre as culatras superior e inferior para cada coluna;

- Relutâncias lineares representando o fluxo de dispersão 

equivalente entre as bobinas e o núcleo para cada coluna;

- Relutâncias lineares representando o fluxo de dispersão 

entre as bobinas e o ar para cada coluna.

 A Figura 4, por sua vez, mostra o modelo eletromagnético 

obtido em consonância com os recursos disponibilizados pelo 

simulador utilizado.

 Na Figura 4:

• NC1 até NC7 – núcleos magnéticos não-lineares, utilizando o 

template corenl.sin;

• m1a, m1b, m1c, m2a, m2b, m2c, m2d, m3a, m3b, m3c e m3d 

– pontos de conexão das partes do núcleo que representam todo o 

espaço do núcleo, com enrolamento e sem enrolamento;

• ia e a1, ib e b1, ic e c1 – pinos elétricos que representam a 

alimentação das bobinas do filtro de sequência zero, sendo ia, ib 

e ic utilizando o template fonte.sin e os demais são interligações 

entre bobinas;

• LC1 até LC12 – núcleos magnéticos lineares que representam os 
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Figura 5 – Modelo físico do filtro de sequência zero implantado 
computacionalmente

Figura 7 – Formas de onda das tensões distorcidas aplicadas no filtro de 
sequência zero e espectro harmônico da tensão Van

Figura 8 – Formas de ondas e respectivos espectros harmônicos das correntes 
de linha do filtro harmônico de sequência zero

Figura 6 – Diagrama unifilar utilizado para a visualização da eficácia do filtro 
de sequência zero
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 Na Figura 4, constata-se ainda que os terminais dos enrolamentos 

(templates wind) ficam acessíveis para os arranjos elétricos em 

zigue-zague exigidos na montagem do filtro eletromagnético.

 Para a representação da não-linearidade, como já mencionado, 

utilizaremos o template corenl, representando, assim, com 

fidelidade, o comportamento do núcleo não-linear. Os dados 

necessários para essa modelagem são: μi, μhc, bmax, hmax, bsat, 

hsat, br e hc, além da escolha do tipo de material que compõe 

o núcleo. Estes dados foram colhidos a partir de ensaios no filtro 

eletromagnético de sequência zero, conforme apresentado na 

referência [2]. 

 De modo a oferecer uma visão construtiva mais simplificada, 

a Figura 5 indica a estrutura física para o filtro de sequência zero 

empregado nos estudos.

 Como forma de verificar o caminho de baixa impedância 

criado pelo filtro eletromagnético para as correntes de sequência 

zero, apresentamos, a seguir, resultados de simulação utilizando 

o template mostrado anteriormente. Para tanto, aplicou-se um 

conjunto trifásico de tensões de alimentação contendo 127 V (fase-

neutro) RMS, sobre a qual se encontra superposta uma tensão de 

sequência zero de 10% (12,7 V) na frequência de 180 Hz. Assim 

procedendo, torna-se viável a visualização do desempenho teórico 

do filtro no que tange à absorção das componentes de sequência 

zero. A Figura 6 ilustra o diagrama fasorial utilizado para este estudo. 

O funcionamento do filtro pode ser apreciado pelas Figuras 7 e 8. 

Primeiro, são apresentadas as tensões fase-neutro aplicadas ao filtro, 

com o espectro harmônico da tensão na fase A. Na sequência, as 

formas de onda das correntes de linha que se estabelecem pelo filtro, 

seguidas dos respectivos espectros harmônicos. 

 Como pode ser verificado pelos resultados 

computacionais, sob a ação de um suprimento contendo 

uma tensão fundamental de sequência positiva e outra de 

terceira harmônica de sequência zero, a corrente no filtro 

encontra-se predominantemente caracterizada por uma 

corrente de ordem 3 e de amplitude da ordem de 22 A. Isto 

ratifica as expectativas feitas até então e evidencia a eficácia 

do dispositivo em absorver a sequência zero por meio de uma 

baixa impedância a esta sequência e, por outro lado, uma alta 

impedância à sequência positiva. 
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Figura 9 – Modelo magnético equivalente do filtro de sequência positiva e 
negativa

Figura 10 – Diagramas de blocos do filtro harmônico de sequência positiva e 
negativa implantado computacionalmente

 Não obstante o desempenho satisfatório obtido, é importante 

ressaltar que outras investigações serão conduzidas oportunamente 

para uma melhor certificação de suas propriedades.

Modelagem do filtro de sequência positiva e negativa

 Voltando agora as atenções para o arranjo físico do filtro 

de sequência positiva e negativa, pode-se, de modo similar 

aos procedimentos anteriores, derivar o circuito magnético 

equivalente formado pela combinação das relutâncias e forças 

magnetomotrizes. O circuito equivalente indicado na Figura 9 

evidencia a já mencionada similaridade entre os processos. 

 Tendo em vista que os elementos componentes do circuito 

equivalente são semelhantes àqueles já comentados para o filtro de 

sequência zero, torna-se dispensável, neste momento, repetir seu 

significado. A distinção maior se faz na forma da existência, para 

os novos filtros, de apenas uma única fonte de força magnetomotriz 

por coluna magnética. Estas são:

• F(1), F(2), F(3) – Força magnetomotriz no enrolamento para cada 

coluna.

 A Figura 10, também similar ao caso anterior, ilustra o modelo 

eletromagnético em consonância com os recursos disponibilizados 

pelo simulador utilizado.

Na Figura 10:

• NC1 até NC7 – núcleos magnéticos não-lineares, utilizando o 

template corenl.sin;

• m1a, m1b, m2a, m2b, m2c, m3a, m3b e m3c – pontos de conexão 

das partes do núcleo que representam o espaço do núcleo com 
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• ia e a1, ib e b1, ic e c1 – pinos elétricos que representam a alimentação 

das bobinas do filtro harmônico em questão, sendo ia, ib e ic utilizando 

o template fonte.sin e os demais são interligações entre bobinas;

• LC1 até LC9 – núcleos magnéticos lineares que representam os fluxos 

de dispersão pelo ar.

 Da mesma forma que para o filtro de sequência zero, a representação 

da não-linearidade é realizada pelo template corenl. A partir do exposto, 

é possível a elaboração do template destinado à modelagem de um filtro 

eletromagnético de sequência positiva e negativa. 

 A Figura 11 indica a estrutura física para o filtro de sequência 

positiva e negativa empregado nos estudos. Objetivando uma avaliação 

preliminar do desempenho da modelagem estabelecida, tal como 

realizado anteriormente com o filtro de sequência zero, realiza-se, a 

seguir, um estudo voltado para a identificação da eficácia do dispositivo.

Figura 11 – Modelo físico do filtro harmônico de sequência positiva e 
negativa implantado computacionalmente

Figura 13 – Formas de onda das tensões na entrada do filtro de sequência 
positiva e negativa

Figura 14 – Formas de onda e respectivos espectros harmônicos das correntes 
de linha na entrada do filtro harmônico de sequência positiva e negativa

 Para tanto, procede-se a uma simulação que consiste, 

basicamente, da aplicação de uma tensão fase-neutro de 120 V – 

RMS, objetivando, assim, conduzir o reator a um estado apropriado 

de saturação. A Figura 12 ilustra o arranjo utilizado.

Figura 12 – Diagrama unifilar utilizado para a verificação preliminar da 
eficácia do filtro de sequência positiva e negativa

 A Figura 13 apresenta as formas de onda das tensões fase-

neutro, enquanto a Figura 14 ilustra as correntes e correspondentes 

espectros harmônicos na entrada do filtro sob enfoque.

 Como se percebe, as fases A e C apresentam-se com formas de onda 

semelhantes, enquanto a fase B possui formato distinto. O motivo para tal 

se prende à construção planar das colunas magnéticas, como ocorre para 

qualquer outro dispositivo magnético trifásico. Em consequência dessa 

forma de montagem física e do fato de o dispositivo não estar conectado 

ao terra do sistema, as componentes de 3ª ordem observadas nas correntes 

de fase são de sequência positiva e negativa, e não de sequência zero.
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