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 Resumo 
 

 

 

O Método dos Elementos Finitos (MEF) é uma análise matemática que faz 

uma discretização de um meio contínuo em pequenos elementos, que mantém as 

mesmas propriedades do original. Campos dentro destes elementos são modelados 

por equações diferenciais e solucionados através de métodos numéricos. Com o 

crescimento da tecnologia e a robustez dos computadores é possível programar o 

método em softwares para aplicações nos diversos ramos de engenharia. A 

Mathworks desenvolveu um toolbox que trabalha especificamente para a utilização 

deste método em seu software principal, o MATLAB®. Este toolbox é uma 

ferramenta que pode resolver problemas de eletromagnetismo de diversas naturezas 

em uma forma simples. 

 

 

Palavras chaves: Método dos Elementos Finitos, MATLAB®, Eletromagnetismo, 

Equações Diferenciais. 
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 Abstract 
 

 

 

 

The Finite Element Method (FEM) is a mathematical analysis which is a 

discretization of a continuous medium into smaller elements, which has the same 

properties as the original. These elements are represented by differential equations 

and solved by means of mathematical models. With the progress of technology and 

advanced computers the method can be implemented in software for applications in 

many problems of engineering. The Mathworks developed a toolbox that works 

specifically for the use of this method in its main software, MATLAB. This toolbox is a 

tool that can solve problems of various kinds of electromagnetism in a simple way. 

 

 

Keywords: Finite Element Method, MATLAB, Electromagnetism, Differential 

Equations.
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 1. Introdução    
 As aplicações em engenharia são variadas, podendo ir desde os geradores 

da hidrelétrica de Itaipu à bateria de um carro, linhas de transmissão de energia, 

telefonia móvel ou mesmo um banco capacitor para correção de fator de potência na 

indústria. 

 

 Equipamentos elétricos são muito diferentes entre si, variando conforme a 

natureza de sua tensão de alimentação e sua corrente (alternada ou contínua), 

mesmo assim são resultados de fenômenos eletromagnéticos, desta forma as 

equações de Maxwell possuem a capacidade de fornecer subsídios para a análise e 

solução destes fenômenos. 

 

 O método dos elementos finitos (MEF) foi criado para ser um método 

numérico para a solução de equações diferenciais (ED), desenvolvido na década de 

50, contudo dada a sua complexidade e a ausência de computadores mais velozes, 

o método tornou-se pouco aplicável. Com o desenvolvimento da informática os 

computadores passaram a ter grande capacidade de processamento e o MEF 

passou a ser utilizado em trabalhos técnicos e em pesquisas científicas. Dentre os 

métodos numéricos existentes, o MEF tem uma grande importância por conseguir 

resolver problemas para setores distintos das engenharias, visto que consiste em 

um método numérico aproximado para fenômenos em meios contínuos descritos 

através de ED com determinadas condições de contorno e condições iniciais. 

 

Hoje o mercado de softwares apresenta diversos produtos com solução 

através do MEF como: EFCAD, FEMM, CADdyMAG, GID, COMSOL, NASTRAN, 

entre outros. Estes softwares apresentam características específicas para suas 

aplicações, alguns com ferramentas de desenho bem evoluídas, outros com técnicas 

de otimização na discretização do problema, bem como um conjunto de soluções 

gráficas.  
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É reconhecida a dificuldade da maioria dos estudantes de engenharia em 

compreender os fenômenos físicos do eletromagnetismo, tornando as disciplinas 

associadas a este conteúdo, verdadeiros desafios para os estudantes. Com o auxílio 

destes softwares aplicados ao eletromagnetismo, esperam-se que com as soluções 

apresentadas de forma gráfica, com definição das linhas de campo, facilite a 

compreensão dos alunos para o fenômeno estudado. O objetivo deste trabalho é 

explicar os princípios básicos do eletromagnetismo através de uma ferramenta para 

simulação numérica com algumas aplicações. 

 

 O software MATLAB® é amplamente utilizado em todos os cursos de 

engenharia elétrica no Brasil. A Mathworks, proprietária do MATLAB®, desenvolveu 

um aplicativo denominado “PDE Toolbox” que utiliza o MEF para resolução de ED. 

Este trabalho tem por objetivo estudar e difundir esta ferramenta do MATLAB® para 

auxiliar no entendimento dos problemas de eletromagnetismo. 

                    



3  2. Abordagem Analítica de Problemas de Eletromagnetismo.    
 Neste capítulo será abordado os princípios do eletromagnetismo descritos 

pelas equações de Maxwell, bem como os principais teoremas do cálculo vetorial 

que servirá de base para a solução numérica pelo MEF. 

 2.1 Operador Nabla ∇∇∇∇    
 

 

 Seja uma função derivável em suas três variáveis, o operador nabla ∇ é 

definidor por: 

 ∇ =  � ��� , ��� , ��	 
         (2.1) 

  

Que também pode ser escrito na forma: 

 ∇ =  ��� � + ���  +  ��	 �        (2.2) 

  

Onde i. j e k são vetores unitários ortogonais do sistema de coordenadas 

cartesianas. O operador é utilizado com outras grandezas para se ter algum sentido 

geométrico. Será apresentado a seguir as definições para gradiente e divergente 

(Pedro Bastos, 2008).  2.2 Gradiente 
 

 

Considerando a função f(x,y,z) derivável em suas três derivadas, a definição 

de gradiente é: 

  ∇f =  ���� � +  ����  +  ���	 �       (2.3) 
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Seu significado é, caso exista uma superfície M(x,y,z) tal que para todos seus 

pontos f seja constante, o gradiente é um vetor perpendicular a M que aponta para a 

direção de maior variação de f (Pedro Bastos, 2008). 

 2.3 Teorema da Divergência 
 

 

Seja uma superfície de um paralelepípedo infinitamente pequeno, cujas 

arestas são dx, dy e dz. Sendo o produto escalar entre um vetor de campo A e o 

vetor superfície definido por fluxo de A, logo na face inferior o fluxo é dado por: 

 

-Azdxdy         (2.4) 

 

Contudo a mesma analogia não pode ser empregada na área superior, visto 

que o fluxo para esta superfície aumenta dAz: 

 �	 + ��	 = �	 + ����	 ��       (2.5) 

 

Então o produto escalar se torna: 

 ��	 +  ����	 ��
 ����        (2.6) 

 

A soma das equações 2.6 e 2.4 ficam: 

 ����	 ������ =  ����	 ��       (2.7) 

 

Onde dv é o volume do paralelepípedo. Utilizando o raciocínio análogo para 

os outros pares de faces e somando os fluxos resultantes, temos: 

 �� =  ������ +  ����� +  ����	 
 ��      (2.8) 
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Sendo o divergente definido por: 

 ∇ ∙ � =  ����� +  ����� +  ����	        (2.9) 

 

Substituindo a equação 2.9 na 2.8 e integrando todas as superfícies encontra-

se: 

 � =  � � ∙ �� (") =  $ ∇  ∙ ���"       (2.10) 

 

O fluxo do vetor A através de uma superfície fechada S(V) é igual à integral 

do divergente de A no volume V envolto pela superfície S (Pedro Bastos, 2008). 

 

 2.4 Teorema da Stokes 
 

 

Considerando a função f definida no caso anterior, a definição de rotacional é 

dada por: 

 ∇  × & =  ������ − ����	 
 � +  �����	 − ����� 
  + ������ −  ����� 
 �  (2.11) 

 

Seja uma área delimitada por um retângulo centrado na origem do plano 

cartesiano de arestas infinitamente pequenas, dx e dy, paralelas aos eixos 

cartesianos x e y, respectivamente. Atribuindo C1 um caminho que circula sobre a 

aresta paralela ao eixo y em x > 0 sob influência de um campo que gera um vetor A, 

tem-se que: 

 () =  $ � ∙ �* =  $+��� +  �� + �	�, ∙ �� � = ����   (2.12) 

 

Porém para a outra aresta paralela ao eixo y o vetor A terá um incremento, o 

qual será chamado por dA. Logo para o caminho C2 que circula sobre essa aresta 

encontra-se: 



6 (- =  −(�� + ���) �� =  − ��� + ����� .�
  ��    (2.13) 

 

Somando as equações 2.12 e 2.13: 

 (),- =  − ����� ����        (2.14) 

 

Analogicamente para as outras duas arestas pode-se encontrar: 

 (/,0 =  ����� ����        (2.15) 

 

Somando as equações 2.14 e 2.15: 

 (	 =  ������ − ����� 
 ����       (2.16) 

 

Estendendo esses cálculos para retângulos paralelos aos eixos yz (Cx) e zx 

(Cz) chegam-se a: 

 (� =  ������ − ����	 
 ����       (2.17) 

 (� =  �����	 − ����� 
 ����       (2.18) 

 

Nota-se que a circulação do caminho total é igual a: 

 ( =  (� + (� +  (	 =  � � ∙ �*1( ) =  $ ∇ × � ∙ ��2    (2.19) 

 

Levando em conta que qualquer superfície pode ser decomposta em 

superfícies elementares como a que foi descrita, a igualdade obtida é válida para a 

globalidade geométrica do problema. Conclui-se que o fluxo do rotacional de A 

através de uma superfície aberta S é igual à circulação deste vetor ao longo de um 
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caminho L(S) que delimita S (Pedro Bastos, 2008). 

 

 2.5 Equações de Maxwell 
 

 

Inicialmente são mostradas as grandezas físicas fundamentais do 

eletromagnetismo: 

 

• Campo elétrico E; 

• Densidade de fluxo elétrico D; 

• Campo magnético H; 

• Densidade de fluxo magnético B; 

• Densidade de corrente J; 

• Densidade volumétrica de carga ρ; 

• Permeabilidade magnética μ; 

• Permissividade elétrica ε; 

• Condutividade elétrica σ. 

 

Estabelecendo previamente algumas relações construtivistas: 

 7 =  89         (2.20) 

 : =  ;<         (2.21) 

 = =  ><         (2.22) 

 

As equações de Maxwell são as seguintes: 

 ∇  × 9 = = +  �:�?         (2.23) 

 

A equação 2.23 expressa a maneira com a qual o campo magnético a partir 
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da corrente de condução e da indução elétrica variando no tempo. 

 

Na equação 2.24 se mostra que o fluxo magnético é conservativo, isto é, o 

fluxo que entra em um determinado volume é o mesmo que sai dele. Também serve 

como apoio para determinar o campo magnético. 

 ∇ ∙ 7 = 0         (2.24) 

 

Em analogia a equação 2.23, a 2.25 mostra que a variação temporal da 

indução magnética é capaz de gerar um campo elétrico E. 

 ∇ × < =  − �7�?          (2.25) 

 

É possível identificar que a densidade de fluxo elétrica não é conservativa. 

Desta forma podem-se conceber volumes no espaço onde ocorre uma variação 

entre os fluxos elétricos que entram e saem destes.  

 ∇ ∙ : =  A         (2.26) 

 

É importante citar que essas equações podem ser apresentadas de outra 

forma, por exemplo, quando se aplica a divergência na equação 2.26 ela se torna: 

 ∇ ∙ = =  − �B�?         (2.27) 

 

As equações de Maxwell podem ser aplicadas a diversas situações 

particulares onde as características do problema devem ser adotadas a fim de que o 

equacionamento resultante seja coerente com as condições do caso em questão 

(Pedro Bastos, 2008). 

 

Utilizando a equação 2.23, definindo uma superfície S delimitada por um 

contorno L(S) onde se deseja realizar um estudo envolvendo correntes e campos 

magnéticos, aplicando a integral em S: 



9 $ ∇ × 9 ∙ �� = $ = ∙ �� + $  �:�? ∙ ��      (2.28) 

 

Aplicando o teorema de Stokes: 

 � 9 ∙ �*1( ) =  $ = ∙ �� + $  �:�? ∙ ��      (2.29) 

 

Sabe-se que a integral de superfície de J é a corrente de condução, enquanto 

a integral da variação temporal da indução elétrica é a corrente de deslocamento 

quando somadas se torna uma corrente resultante I. 

 � 9 ∙ �*1( ) =  C        (2.30) 

 

Com esta forma a equação é chamada por “Lei de Ampére”. 

 

À equação 2.24 é associado um volume V dentro do qual B é definido. Sendo 

S(V) a superfície que envolve este volume e aplicando o teorema da divergência 

nesta equação: 

 $ ∇ ∙ 7 ��"  =  � 7 ∙ �� (") = 0      (2.31) 

 

Significando que o somatório de fluxo B em uma superfície fechada é nulo, ou 

seja, o fluxo magnético é conservativo. Para a equação 2.25 é suposta uma 

superfície S onde E e B sejam definidos, aplicando a integração: 

 $ ∇ × < ∙ �� =  $ − �7�? ∙ ��       (2.32) 

 

Pelo teorema de Stokes: 

 � < ∙ �*1( ) =  $ − �7�? ∙ ��        (2.33) 
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A equação 2.26 é associado um volume V, envolvido por uma superfície S(V), 

dentro do qual D seja definido: 

 $ ∇ ∙ : ��"  =  $ A ��"        (2.34) 

 

Utilizando o teorema da divergência e chamando Q a carga total contida no 

volume: 

 � : ∙ �� (") = D        (2.35) 

 

A equação 2.35 é também conhecida como “Teorema de Gauss” que diz que 

a quantidade de fluxo elétrico através de uma superfície que envolve um volume é 

igual a carga total contida nele (Pedro Bastos, 2008). 

 

 2.6 Equações de Poisson e Laplace 
  
 Sabe-se a relação entre o vetor de campo elétrico E e a diferença de 

potencial V é: 

 < =  −∇E          (2.36) 

 

A obtenção da equação de Poisson é simples, a partir das equações 2.21, 

2.26 e da relação 2.36: 

 ∇ ∙ : = ∇ ∙ ;< = −∇ ∙ (;∇E) = A       (2.37) 

 ∇ ∙ ∇E =  − BF          (2.38) 
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A equação 2.38 é mais conhecida por “Equação de Poisson”, mas a operação 

pode ser expandida na forma: 

 G-E =  �H"��H +  �H"��H +  �H"�	H =  − BF       (2.39) 

 

 Onde o termo ∇ ∙ ∇ é abreviado para ∇². Se a densidade volumétrica de carga 

for nula, mas permitindo a existência de cargas pontuais, linhas de carga e 

densidades superficiais de carga, a equação 2.39 se resume a: 

 G-E =  �H"��H +  �H"��H +  �H"�	H =  0       (2.40) 

 

 A equação 2.40 é a “Equação de Laplace”, é uma equação abrangente 

porque em qualquer lugar onde a densidade de carga seja nula, ela estabelece que 

todas as configurações concebíveis de eletrodos ou condutores produzam um 

campo para o qual G-E =  0 (Hayt, 2003).  

 

Com estes conhecimentos será mostrado no capítulo 3 o MEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  3. Método dos Elementos Finitos Aplicado ao Eletromagnetismo 
 

 

 Nas ciências e nas engenharias são encontrados vários tipos de problemas 

físicos descritos em forma de equações diferenciais ordinárias e parciais. 

Normalmente utilizam-se métodos analíticos aplicados à geometria e condições de 

fronteira para se encontrar uma solução exata, porém a aplicação destes métodos 

pode chegar a ser impraticável ou até impossível. O Método dos Elementos Finitos 

(MEF) consiste em diferentes métodos numéricos de aproximação à solução de 

problemas de valor de fronteira descritos tanto por equações diferenciais ordinárias 

quanto por equações diferenciais parciais. Esse método realiza uma discretização 

da geometria do problema em elementos menores, denominados por elementos 

finitos, realizando uma interpolação para encontrar a solução exata através da 

solução aproximada. 

 

A aplicação do MEF está presente em quase todas as áreas de engenharia 

com aplicações em cálculo de esforços estruturais, termodinâmica, mecânica dos 

fluidos e no eletromagnetismo. Courant, matemático na época da 2ª guerra mundial 

descreveu o MEF em uma publicação de um artigo em 1943. Nessa época não 

existiam computadores robustos para realizar uma grande quantidade de cálculos 

matemáticos, sendo assim o método foi ignorado por vários anos (Fonseca 2002). 

 

Engenheiros e pesquisadores que trabalhavam no desenvolvimento de aviões 

a jato na Boeing durante a década de 1950 foram os pioneiros no estabelecimento 

do MEF para a indústria aeronáutica. Em 1956 M. J. Turner, R. W. Clough, H. C. 

Martin e L. J. Topp publicaram um artigo que descreve as principais ideias do 

método como a montagem de matriz de elementos e a formulação matemática 

destes. O professor Ray Clough que estava trabalhando na Boeing que nomeou o 

método de elementos finitos em um artigo que foi publicado posteriormente. Devido 

sua publicação outros professores realizaram intensas pesquisas que coincidiram 

com a rápida disseminação dos computadores tornando o método amplamente 
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utilizado em áreas estratégicas da segurança nos Estados Unidos como pesquisa 

nuclear, indústria automotiva e aeroespacial (Fonseca 2002). 

 

A NASA em 1965 financiou um projeto de desenvolvimento de cálculo pelo 

MEF para uso geral. O programa denominado NASTRAN inclui uma capacidade de 

manipulação de dados e permitia a análise de tensão e deformação, problemas de 

cascas e placas, cálculo de vigas (Fonseca 2002). 

 

 3.1 Generalização do Método dos Elementos Finitos 
 

 

O conceito principal do MEF é subdividir o domínio em pequenas regiões 

denominadas elementos, com uma topologia pré-definida onde o comportamento do 

campo de interesse pode ser aproximado por funções simples. Os valores do campo 

nos vértices, denominados nós, destes elementos são obtidos pela solução 

numérica e através da interpolação encontra-se a solução do problema. Este 

processo é conhecido como uma discretização do modelo, e o resultante é 

denominado malha de elementos finitos (Lianderson, 2012). 

 

 3.1.1 Formação da Malha e Discretização 
  

A figura 1 mostra a representação de um elemento onde os pontos são 

definidos nós. O conjunto desses elementos é denominado por malha. 
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Figura 1: Representação de um elemento da malha 

 

Fonte: Lianderson, 2012 

 

Discretizando o domínio em elementos triangulares obtém-se a função U 

dada por: 

 I = J IKLKM)                (3.1) 

 

Para cada elemento tem-se: 

 IK�!�, �# = �N) + N-�K + N/�K            (3.2) 

 

Onde Ui é a aproximação polinomial do elemento, xi e yi são as coordenadas 

no plano cartesiano para cada nó e N são as constantes. 

 
 3.1.2 Equação dos Elementos 
 
 

Para um caso em particular de três pontos ao se expandir a equação 3.2 

encontramos um sistema de equações lineares onde os termos podem ser 

encontrados através de uma equação matricial sendo aplicada a regra de Cramer: 

 N) =� )O� PI) �) �)I- �- �-I/ �/ �/P  N- =� )O P1 I) �)1 I- �-1 I/ �/P       

 



15 N/ =� )O� P1 �) I)1 �- I-1 �/ I/P         R = � P1 �) �)1 �- �-1 �/ �/P      (3.3) 

 

Onde D é o dobro da área do elemento e N são os coeficientes da 

aproximação polinomial, sintetizando: 

 I�!�, �# = �J S)O !TK + UK� + VK�#IKWLKM)              (3.4) 

 

Sendo: 

 T) =��-�/ −��/�- U) =��- −��/  V) =��/ −��-              

 T- =��/�) −��/�- U- =��/ −��)  V- =��) −��/            (3.5) 

 T/ =��)�- −��-�) U/ =��) −��-  V/ =��- −��)              

 

Definindo as funções lineares de interpolação, representada pelo termo �i, 

encontra-se a expressão abaixo: 

 �K =� )O !TK + UK� + VK�#             (3.6) 

 

Assim a equação 3.4 pode ser reescrita por: 

 I�!�, �# = �J X�KIKYLKM)               (3.7) 

 

 O termo �K é denominado como função de ponderação e será utilizado na 

seção 3.1.3 para a obtenção dos coeficientes da solução aproximada, por esta razão 

seus valores devem ser linearmente independentes. 

 

 

 



16 3.1.3 Aplicação do Método Residual Ponderado 
  

Seja L um operador de um processo qualquer que aplicado a uma função U0 

possui uma resposta p em um domínio Ω, em forma matemática: 

 [!I\# = T                  (3.8) 

 

Para a obtenção da resposta às vezes é inviável definir todos os coeficientes 

de U0. O método residual sugere a criação de uma função de aproximação U de U0, 

e por sua definição cria um resíduo R, tal que: 

 [!I# − T = ]                   (3.9) 

 

Em problemas eletromagnéticos, o Método dos Elementos Finitos – MEF está 

associado a métodos variacionais ou métodos residuais. No primeiro, o 

procedimento numérico é estabelecido utilizando uma função que deve ser reduzida 

e, para cada caso particular, uma função tem de ser estabelecida. Vale lembrar que 

para problemas em duas dimensões, as funções são conhecidas, porém para 

fenômenos menos usuais a procura por uma função que represente seu 

comportamento é necessária, podendo torná-la em uma difícil tarefa. Além disso, 

não se pode trabalhar diretamente com a equação física do problema, mas sim sua 

função correspondente. (Bastos, 2008). 

 

O método Galerkin é um caso particular do método dos resíduos ponderados 

no qual as funções de ponderação são as mesmas funções de aproximação. 

 

A ponderação dos resíduos pelo modo de solução aproximada é determinada 

para que seu valor seja igual à zero sobre o domínio. 

 ] = [!I# − T = 0                       (3.10) 

 

Seja 8i uma função de aproximação que satisfaz as condições de contorno e 
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formado pela combinação de funções �i pertencentes a um conjunto linearmente 

independente e completo com resíduo que deve ter ortogonalidade com relação à 

mesma função de aproximação, isto é: 

 $ ]�^�_` = 0;�∀c, d = 1, 2, f, g                  (3.11) 

 

Considerando que o operador L seja linear, a equação acima produz um 

sistema de equações lineares o qual fica possível encontrarem os coeficientes Nk 

pela solução da integral abaixo: 

 $ [!J �KIKLKM) #�^�_` = $ T�^�_` ; �∀c, d = 1, 2, f, g                (3.12) 

 

Na forma matricial: 

 hi = j                                   (3.13) 

 

Sendo i o vetor de coeficientes a determinar, C é a matriz quadrada de rigidez 

de dimensão n e b é o termo fonte. Os elementos de C e de b são respectivamente: 

 kKl = $ +ml,�)\ !mK#���         

                               (3.14) jK = $ &mK��)\   

     

De maneira análoga em uma dimensão à função para minimização do 

domínio pode ser definida como: 

 J S$ n^]^�_`o Wp̂M) = 0                       (3.15) 

 

Sendo Wk a função ponderada para o nó k, K o total de nós desconhecidos e _k a parte do domínio que contém k.  

É possível se observar que a função Wk atua sob o nó k e reduz linearmente a 



zero quando tende aos n

Através do método Gale�k+1, substituindo então 

n. Desta forma é melho

denominada função de p

 

Figura 

 

O sistema linear 

tende a perder sua prec

modelo, então é comu

aproximação através dos

para: 

 J �lqlM) $ +ml,�!mK#���)\ =
 

 O método tenta 

satisfaçam as condiçõe

trabalho. 

 

 
 
 3.1.4 Condi

 nós k-1 e k+1. O mesmo ocorre pela funç

lerkin sabe-se que Wk e Wk+1 são similar

o na equação 3.6 encontram-se as funçõ

lhor integrar o elemento todo, por esta r

 ponderação (Lianderson, 2012).  

a 2: Funções de ponderação para os elementos K e K+1

 

Fonte: Lianderson, 2012 

ar encontrado pela discretização de eq

recisão quando se refina a malha devido

um utilizar bases polinomiais ortogon

os polinômios contínuos por partes, altera= $ &mK��)\ a �bc� d � Q� e� f� g    
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           (3.16) 
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A PDE Toolbox utiliza três formas de definição das condições de contorno. As 

escolhas das condições de contorno influenciam na solução final.  

 

 3.1.4.1 Condições de Contorno de Neumann 
 

 

Esta condição especifica uma derivada normal à função no domínio, mostrado 

pela figura 3(a). 

 

Figura 3: Ilustração da condição de contorno de Neumann, sendo (a) a direção dos vetores sobre a superfície e 
(b) a distribuição das linhas equipotenciais. 

 
(a) (b) 

Fonte: Lianderson, 2012 

 

A condição de Neumann pode ser escrita por: 

 �r!s#�L = t!V#, V�uvjVw�x                 (3.17) 

 

Se g(r) for zero a condição é chamada de homogênea, caso contrário esta é 

conhecida como não-homogênea. 

 

Nos problemas magnéticos, a condição homogênea de Neumann é definida 

ao longo do contorno para forçar o fluxo a atravessar ortogonal à fronteira. A 

definição desta condição é adequada na existência de um metal altamente 

permeável na interface entre os dois meios (Lianderson, 2012). 
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 3.1.4.2 Condições de Contorno de Dirichlet 
 

 

Esta condição especifica o valor no contorno, tal como ilustrado através da 

figura 4. 

 

Figura 4: Ilustração da condição de contorno de Dirichlet, sendo (a) a direção dos vetores sobre a superfície e 
(b) a distribuição das linhas equipotenciais. 

 
        (a)                 (b) 

Fonte: Lianderson, 2012 

 

Nota-se que as linhas equipotenciais não atravessam a linha de limite 

superior. A expressão para essa condição pode ser escrita por: 

 m!V# = &!V#, V�uvjVw�x                 (3.18) 

 

Analogamente a seção 3.1.4.1, se f(r) for nulo, a condição é chamada de 

homogênea, caso contrário esta é conhecida como não-homogênea. 

 

Esta condição é mais comumente utilizado em problemas magnéticos para 

estabelecer o campo vetorial nulo ao longo da fronteira, mantendo assim o fluxo 

magnético através desse contorno. Em problemas eletrostáticos, esta condição é 

utilizada para fixar a tensão na superfície de domínio (Lianderson, 2012). 

 

 3.1.4.3 Condições de Contorno Mista 
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Para os três vértices do elemento utiliza-se o sistema de equações lineares 

para obter os coeficientes N. 

 N) =� )O PE) �) �)E- �- �-E/ �/ �/P   N- =� )O P1 E) �)1 E- �-1 E/ �/P              

                     (3.22) N/ =� )O P1 �) E)1 �- E-1 �/ E/P   R = � P1 �) �)1 �- �-1 �/ �/P  

 

Reescrevendo a equação 3.21 utilizando os coeficientes calculados acima 

encontra-se: 

 E�!�, �# = �J S)O !TK + UK� + VK�#EKW/KM)                 (3.23) 

 

Onde os termos da equação já foram vistos na seção 3.1.2. Colocando em 

notação da função o elemento � leva a: 

 E�!�, �# = ��)!�, �#E)+�-!�, �#E- + �/!�, �#E/                  (3.24) 

 

Assim é possível reescrever a equação do campo elétrico ser igual ao 

gradiente de tensão em sinal contrário na forma: 

 < = −tV{�E = −.E�!�, �#.� − .E�!�, �#.� = −� 1R !U)E) + U-E- + U/E/# − ⋯ … )O !V)E) + V-E- + UV/E/#                                     (3.25) 

 

Será estudada uma diferença entre a solução exata (Ve) com a solução 

aproximada (V). Para a solução exata tem-se a equação: 

 �c�!;tV{��E�# + A = 0                            (3.26) 
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Como a solução aproximada difere da solução exata, pode-se observar um 

resíduo R. 

 �c�!;tV{��E# + A = ]                          (3.27) 

 

Então é realizado o procedimento abaixo fazendo que R tenda a zero: 

 $ n]�_ = 0`                             (3.28) 

 

Onde W é a função de ponderação e � o domínio. Sendo assim: 

 $ nX�c�!;tV{��E# + AY�_ = 0`                        (3.29) 

 

Sabe-se que: 

 I�c��� = �c��I� − � ∙ tV{��I                       (3.30) 

 

Que integrada ao domínio � se torna: 

 $ I�c����_ = $ �c��I��_ − $ � ∙ tV{��I�_```                    (3.31) 

 

Aplicando o teorema da divergência a equação vira: 

 $ I�c����_ = � I� ∙ �x2!`# − $ � ∙ tV{��I�_``                      (3.32) 

 

Onde S é a superfície dentro do domínio �. Substituindo U por W e A por 

�gradV: 

 � nX�c�!;tV{��E# + AY�_ = � n;tV{��E ∙ �x2!`# −� ;tV{��E ∙ tV{��n�_…``  
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...+$ nA�_`                        (3.33) 

 

A integral sobre a superfície está relacionada às condições de contorno, que 

deve ser igual à zero. A integral sobre o domínio parcial �n torna-se: 

 J S$ !;tV{��E ∙ tV{���L +�LA#dΩ�� W = 0�LM)                            (3.34) 

 

Sendo n um elemento genérico e N o número total de elementos no domínio. 

Utilizando a equação 3.25: 

 tV{���L = � )O UL + � )O VL                            (3.35) 

 

Observa-se que as funções grad �n e grad V são constantes, levando o 

primeiro termo da equação 3.34 igual à: 

 FOH !�U) + �V)# ∙ X�!U)E) + U-E- + U/E/# + �!V)E) + V-E- + V/E/#Y $ �x �              (3.36) 

 

A integral sobre a superfície é igual à área do elemento. Resolvendo a integral 

e organizando a equação para a forma matricial, encontra-se: 

 F-O X!U)U) + V)V)# !U)U- + V)V-# !U)U/ + V)V/#Y �E)E-E/�                               (3.37) 

 F-O �!U)U) + V)V)# !U)U- + V)V-# !U)U/ + V)V/#!U)U- + V)V-# !U-U- + V-V-# !U-U/ + V-V/#!U)U/ + V)V/# !U-U/ + V-V/# !U/U/ + V/V/#� �E)E-E/�                               (3.38) 

 

Calculando o seguinte termo: 

 $ �LAdΩ��                                          (3.39 
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Cada função de aproximação �i é unitária para o nó i e tende a zero nos 

demais nós. Assim para o conjunto de nós o vetor de cargas é: 

 BO� �111�                                                         (3.40) 

 

Conclui-se que a equação acima representa o campo elétrico gerado em 

adição aos gerados pelos potenciais impostos. Se A for zero o campo gerado é 

causado apenas pelas condições de Dirichlet no contorno (Lianderson, 2012). 

 

 3.2.2 Materiais Condutores 
 

 

O modelo considerado é a diferença de potencial em um condutor cuja condu-

tividade é �, ilustrado pela figura 5: 

 

Figura 5: Diferença de potencial em um material condutor. 

 

Fonte: Lianderson 2012. 

 

Para este caso utiliza-se a equação da continuidade elétrica: 

 �c��= = 0                                               (3.41) 

 

Pode-se obter a densidade de corrente como o produto da condutividade pelo 

campo elétrico assim como o produto da densidade de carga com o potencial 
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elétrico. Substituindo ambos os produtos na equação acima encontra-se:  

 �c��>< = �c��>!−tV{��E# = 0                                       (3.42) 

 

Em forma diferencial: 

 ��� �> �"��
 + ��� �> �"��
 = �0                  (3.43) 

 

Caso a condutividade seja constante, a equação poderá se resumir a: 

 �H"��H + �H"��H = �0                            (3.44) 

 

A equação acima é chamada por equação de Laplace e seu procedimento é 

análogo ao realizado na sessão 3.2.2. A resolução da equação permite o cálculo da 

intensidade de campo elétrico e da densidade de corrente. Aplicando o método 

residual como feito na equação 3.33 é observado que não há um termo para o vetor 

de cargas, visto que o divergente da densidade de corrente seja igual à zero 

(Lianderson, 2012). 

 $ �X�c�!>tV{��E#Y�_ = � �>tV{��E ∙ �x2!`# − $ >tV{��E ∙ tV{����_``           (3.45) 

 

A matriz de rigidez é parecida à obtida na equação 3.38 e assim como ela o 

primeiro termo da equação está relacionado às condições de contorno de Dirichlet, 

mas não existem campos gerados além dos que são impostos pelos potenciais. 

 �-O �!U)U) + V)V)# !U)U- + V)V-# !U)U/ + V)V/#!U)U- + V)V-# !U-U- + V-V-# !U-U/ + V-V/#!U)U/ + V)V/# !U-U/ + V-V/# !U/U/ + V/V/#�                                 (3.46) 

 3.2.3 Vetor Potencial Elétrico 
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Figura 6: Problema a ser resolvido com o vetor potencial elétrico 

 

Fonte: Lianderson 2012. 

 

A imagem acima mostra onde fluem as correntes entre os limites C e D em 

um material de condutividade �, onde pode se estabelecer a relação: 

 � = Vv���                                         (3.47) 

 

Onde T é o vetor potencial elétrico. Agora considerando a intensidade de 

campo elétrico invariante no tempo: 

 Vv�� �)� Vv���
 = 0                                            (3.48) 

 ��� )� ���� + ��� )� ���� = �0                            (3.49) 

 

Utilizando o método residual de Galerkin encontra-se a contribuição matricial 

para o elemento de malha: 

 )-�O �!U)U) + V)V)# !U)U- + V)V-# !U)U/ + V)V/#!U)U- + V)V-# !U-U- + V-V-# !U-U/ + V-V/#!U)U/ + V)V/# !U-U/ + V-V/# !U/U/ + V/V/#�                                 (3.50) 

 

Uma utilidade desta relação é a diferença de corrente obtida entre dois pontos 

(na figura, os pontos A e B). Esta corrente imposta como condição de contorno leva 

a: �) − �- = ��                                    (3.51) 

 

Sendo T1 e T2 os potenciais elétricos entre dois pontos na fronteira (A e B), I a 
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corrente elétrica entre C e D na figura e P a profundidade do dispositivo (Lianderson, 

2012). 

 

Na seção 3.3 será apresentado o modelo para campos magnéticos. 

  3.3 Modelo Para Campos Magnéticos   3.3.1 Vetor Potencial Magnético 
  

Considerando o campo em um determinado domínio de fontes de corrente e 

seu circuito magnético e bobinas arranjados segundo a figura 7: 

 

Figura 7: Ilustração de um circuito magnético com entreferro 

 

Fonte: Lianderson 2012. 

 

A densidade de corrente para esse caso é não nula. O vetor potencial 

magnético A torna possível o cálculo do campo magnético. Sendo a densidade de 

campo magnético B: 

 7 = Vv���                           (3.52) 

 � = ��                           (3.53) 

 = = ��                            (3.54) 

 



29 7 = ��� + ��                            (3.55) 

 

A formulação será feita a partir da condição em que uma corrente percorre 

sobre um condutor gerando um campo magnético: 

 Vv��9 = =                           (3.56) 

 

Sendo H o campo magnético: 

 9 = )�7                                     (3.57) 

 

A equação 3.52 em forma matricial: 

 7 = �w� � �  ���� ��� ��	0 0 ��                         (3.58) 

 

Desenvolvendo a equação anterior verificamos as componentes de B: 

 7 = � ���� −  ����                    (3.59) 

 

Pelas equações anteriores: 

 �w� �� �  ���� ��� ��	�� ���� − �� ���� 0 �� = ��                            (3.60) 

 

Encontrando o determinante da equação acima e igualando os termos na 

direção do eixo z, determina-se a equação de Poisson para o vetor potencial 

magnético: 

 



30 ��� )� ���� + ��� )� ���� =�−�                 (3.61) 

 

Assumindo que a linha onde o vetor potencial magnético A seja constante e 

coincidindo com a componente x, o campo magnético terá apenas uma componente 

na direção da componente y. Logo o campo magnético é paralelo as equipotenciais 

de A. 

 

Em campos em duas dimensões, é possível atribuir um importante significado 

ao vetor potencial magnético. Primeiro, note que, devido à dimensão da estrutura ser 

em 2D, o fluxo magnético e dado por unidade de profundidade da estrutura (Bastos, 

2008). 

 

Utilizando o método de elementos finitos para a equação 3.61, a matriz de 

rigidez será: 

 )�-O �!U)U) + V)V)# !U)U- + V)V-# !U)U/ + V)V/#!U)U- + V)V-# !U-U- + V-V-# !U-U/ + V-V/#!U)U/ + V)V/# !U-U/ + V-V/# !U/U/ + V/V/#�                                  (3.62) 

 

 

E o vetor de cargas do elemento será: 

 �O� �111�                                        (3.63) 

 

Caso exista presença de ímãs, comumente utilizada para materiais onde a 

permeabilidade relativa seja próxima de um, suas curvas características são 

expressas por: 

 � = 8� + �                                 (3.64) 

 

Onde � é a permeabilidade magnética e B0 a densidade de fluxo 
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remanescente. A relação da densidade de fluxo magnético remanescente com o 

campo magnético coercivo HC é dada por: 

 �  = −8�¡                                      (3.65) 

 � = )� !� − � #                                    (3.66) 

 

Utilizando a equação 3.56 onde a densidade de corrente seja nula: 

 Vv��� = Vv� S)� !� − � #W = Vv�� �)��
 − Vv�� �)�� 
 = 0                  (3.67) 

 Vv�� )��  = �w� ¢£££¤ �  ���� ��� ��	¥¦�� ¥¦�� 0 §̈̈̈© = ��� �¥¦�� 
 − ��� �¥¦�� 
                   (3.68) 

 

Que pode ser simplificado por: 

 �c��� ª                                  (3.69) 

 

Onde e denota o elemento. Aplicando o método de Galerkin: 

 $ �L��c��� ª��u = � �L� ª ∙ �*1«! # − $ tV{���L ∙ � ª��u « «               (3.70) 

 

Sendo Le a aresta pertencente ao limite do domínio e Se a superfície do 

elemento. A segunda integral do lado direito na equação 3.70 dá o vetor de cargas, 

expresso por: 

 $ tV{���L ∙ � ª��u « = )-� �U)�\� − V)�\�U-�\� − V-�\�U/�\� − V/�\��                           (3.71) 
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Enquanto a integral do lado direito da equação 3.70 está relacionada às 

condições de contorno, onde existem duas possibilidades de solução. Se �n não for 

nula tem-se uma condição não homogênea da condição de contorno Neumann, caso 

contrário não há interferência na forma do campo, isto ocorre quando o magneto 

permanente esta na condição de contorno Dirichlet (Lianderson, 2012). 

 

 3.3.2 Potencial Magnético Escalar 
 
 

A partir da figura 8 quando a permeabilidade do circuito magnético é alta, 

ocorre uma forma magnetomotriz entre os limites A e B reduzindo o domínio apenas 

à área do entreferro. 

 

                                            Figura 8: Área do entreferro da Figura 7 

 

 

Fonte: Lianderson 2012. 

 

Na figura 8 é ilustrado o potencial magnético escalar na área do entreferro 

entre as arestas A e B, onde o campo é criado pela diferença de potencial nestas 

superfícies. C e D apresentam a condição de Neumann. 

 

Devido a não existência da corrente no domínio da solução é possível definir 

o potencial magnético escalar � cuja relação com a intensidade de campo 

magnético é definida por: 

 � = −tV{��¬                                   (3.72) 
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Com as equações 3.57 e 3.72 pode-se estabelecer a relação abaixo: 

 �c��!8�# = �c��X8!−tV{��¬#Y = 0                       (3.73) 

 ��� 8 ��� + ��� 8 ��� = �0                  (3.74) 

 

A matriz de rigidez do elemento é dada por: 

 �-O �!U)U) + V)V)# !U)U- + V)V-# !U)U/ + V)V/#!U)U- + V)V-# !U-U- + V-V-# !U-U/ + V-V/#!U)U/ + V)V/# !U-U/ + V-V/# !U/U/ + V/V/#�                            (3.75) 

  

Para este trabalho o cálculo será realizado pelo toolbox PDE do MATLAB, que 

utiliza os conceitos apresentados neste capítulo para a discretização dos sistemas 

modelados pelo usuário. A apresentação da ferramenta será dada no próximo 

capítulo (Lianderson, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Principais Funcionalidades e Restrições do PDE Toolbox do MATLAB®.   
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O toolbox de equações diferenciais parciais (EDP) do MATLAB® contém 

ferramentas para o estudo e a solução de EDPs em duas dimensões espaciais e 

uma temporal, resolvendo problemas genéricos para um amplo campo de aplicações 

em engenharia. 

 

As principais características são: 

 

• Aplicativo para pré e pós-processamento em 2D; 

• Condições de contorno especificadas em Dirichlet, Neumann e mista; 

• Flexibilidade para determinação de coeficientes e especificação de 

EDP usando a sintaxe do MATLAB®; 

• Geração de malha totalmente automatizada; 

• Solucionadores não lineares e adaptativos que lidam com sistemas de 

múltiplas variáveis e dependentes; 

• Visualização simultânea de várias propriedades das soluções, 

sobreposições de malha e animação. 

 

Esse toolbox permite que se trabalhe em seis modelos de interface gráfica do 

usuário ou linha de comando. Cada modo corresponde a um passo do processo de 

solução das equações diferenciais parciais utilizando o método dos elementos 

finitos. As funcionalidades do software são: 

 

• Desenho (Draw Mode); 

• Limite (Limit Mode); 

• EDP (PDE Mode); 

• Malha (Mesh Mode); 

• Solução (Solve Mode); 

• Gráfica (Plot Mode). 

A funcionalidade de desenho permite que se crie o domínio e a geometria do 

problema físico em estudo. A interface gráfica fornece um conjunto de blocos de 

construção sólida (tetraedros, círculo, elipse e polígonos) que podem ser 

combinados entre si para definir geometrias mais complexas. O software é limitado 
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pela incapacidade de importar figuras de outros softwares de desenho, além da 

dificuldade em construir figuras que haja precisão no ângulo que deve ser calculado 

previamente pelo usuário. Para figuras mais complexas deve-se fazer uma 

sobreposição das outras figuras, como visto na figura 7. 

 

A funcionalidade limite especifica as condições de contorno em diferentes 

partes das fronteiras. Também pode remover as bordas de subdomínio, assim 

criando espaços como um entreferro no circuito magnético. 

 

A funcionalidade PDE seleciona as especificações das equações diferenciais 

parciais. É possível escolher os coeficientes das EDPs para cada subdomínio de 

forma independente.  

 

A funcionalidade malha controla a geração de malha automaticamente e seu 

processo de refinamento. É possível também definir quantos elementos irão compor 

a malha, permitindo o usuário fazer um balanço entre precisão por tempo de 

execução. Quanto mais elementos, maior será a precisão e maior será seu tempo de 

execução. 

 

A funcionalidade solução estabelece e controla a solução da EDP. 

 

A funcionalidade gráfica permite visualizar as propriedades da solução através 

de cor, superfície e campos vetoriais. Para equações parabólicas e hiperbólicas é 

possível animar a solução à medida que ela muda com o tempo. É possível definir 

qual variável que você quer observar na saída (Exemplo: Campo elétrico, potencial 

elétrico, corrente elétrica ou os três). 

 

 

A figura 9 ilustra de forma resumida as funcionalidades, desenho, malha e 

plotagem. 

 

Figura 9: Interface gráfica para definir a geometria complexa de uma chave, gerar uma malha, e analisá-la 
para uma dada configuração de carga. 
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Fonte: Mathworks. 

 

O toolbox inclui também um conjunto de modos de aplicação para problemas 

comuns na engenharia. Quando se seleciona um modo, os coeficientes das 

equações diferenciais parciais são substituídos por parâmetros específicos da 

aplicação, como o módulo de Young para problemas de mecânica estrutural. Os 

modos disponíveis incluem: 

 

• Mecânica Estrutural – Plano de tensão; 

• Mecânica Estrutural – Plano Strain; 

• Eletrostática; 

• Magnetostática; 

• Eletromagnetismo de corrente alternada; 

• Condutividade média em corrente contínua; 

• Transferência de calor; 

• Difusão. 

 

As condições de contorno são alteradas para refletir o significado físico dos 
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coeficientes para diferentes condições. As ferramentas de plotagem permitem a 

visualização das variáveis físicas relevantes para o modo selecionado. 

 

No próximo capítulo serão mostrados exemplos de aplicação da ferramenta 

para os modos de eletrostática, magnetostática, eletromagnetismo de corrente 

alternada e condutividade média em corrente contínua, avaliando o resultado 

conforme a teoria do problema em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 
               5. Modelagem e Análise de Problemas de Eletromagnetismo. 

  
 Este capítulo apresenta análises de casos comuns no eletromagnetismo em 
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abordagem analítica quando possível nos casos que enfatizam o motivo do uso do 

método dos elementos finitos para solução destes problemas. 

 

 5.1 Solenóide Com Núcleo Ferromagnético 
  
 Aplicaremos um caso de um solenoide simulado pela PDE Toolbox do 

MATLAB®. O modo de aplicação selecionado é o de magnetostática. No modo 

desenho foi feita a figura 10: 

 

Figura 10: Modo desenho de um solenóide 

 

Fonte: Autor deste trabalho 

 

A escala da funcionalidade de desenho é admensional, então para este 

problema será considerada a relação de 1 decímetro para cada unidade da escala 

de desenho do software, sendo assim o retângulo R1 possui lado horizontal de 0.4 

dm e lado vertical de 0.1 dm, o retângulo R2 possui lado horizontal de 0.4 dm e 

vertical de 0.2 dm, o quadrado R3 possui lado igual a 2. Todas as figuras são 

centradas na origem do plano cartesiano. 

A figura fica definida em quatro partes, onde a parte de R3 representa o ar, a 

área R1 representa o núcleo e as áreas de R2 representam a bobina. 

 

Na funcionalidade de contorno, o padrão para as condições de contorno é 
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potencial magnético nulo, o que será utilizado no exemplo. Na funcionalidade EDP 

especifica-se os subdomínios, onde as áreas que representam o ar e o núcleo do 

solenóide não possuem correntes elétricas. A permeabilidade relativa é unitária em 

toda a figura, exceto no núcleo onde segue a fórmula 5.1: 

 8 = 200 +� ®\\\)¯\.\®±∇�±H       (5.1) 

 

O aplicativo utiliza a notação ux e uy para substituir o ∇A da equação 5.1. 

Depois de feito isso se deve iniciar e refinar a malha. Chama-se a funcionalidade de 

solução (Solve Mode) para solução do problema e depois chamar o modo gráfico, o 

software então mostrará o comportamento do campo magnético do solenóide: 

 

Figura 11:Modo malha 

 

Fonte: Autor deste trabalho 

 

 

 

 

 

Figura 12: Solenóide 



40 

 

Fonte: Autor deste trabalho 

 

 Onde as setas representam o campo magnético e as linhas mostram onde o 

campo magnético possui a mesma intensidade. Observa-se o comportamento do 

campo condiz com a orientação norte-sul dos ímãs, com linhas equipotenciais na 

região do espaço. 

 

 5.2 Efeito Pelicular   
Efeito pelicular é caracterizado pela repulsão das cargas elétricas dentro do 

condutor, fazendo com que a corrente flua na periferia do condutor. Este efeito é 

proporcional à intensidade de corrente, a frequência e as características magnéticas 

do material condutor. Este efeito é responsável pelo aumento da resistência devido à 

diminuição da área efetiva do condutor. 

 

A aplicação para a PDE Toolbox ocorre neste caso para o modo de aplicação 

eletromagnetismo de corrente alternada. É desenhado um círculo de raio 0.1 m para 

representar a seção circular de um condutor. Nas condições de contorno de Dirichlet 

é definida a condutividade para o cobre e o campo elétrico unitário. Coloca-se então 

o valor das constantes µ = 4�10-7 [H/m], � = 57 · 106
 [(Ω.m)-1], � = 8.8 · 10-12 [F/m] e 
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� = 2 · � · 60 [rad/s]. 

 

Figura 13: Efeito Pelicular 

 

Fonte: Autor deste trabalho 

 

 Como se observa na imagem, a corrente está concentrada nas bordas do 

condutor, o que aumenta as perdas resistivas na propagação de energia sobre ele, 

sendo conhecido por efeito pelicular. 

 

 5.3 Capacitor 
  

Dois condutores metálicos em placas paralelas separados por um material 

dielétrico definem um capacitor. 

 

Para o V de potencial elétrico e as condições de contorno: 

 

V = 25 volts sobre o condutor superior 

V = 0 volt no condutor inferior 

A condutividade das placas é a do alumínio: 350 x 105 [S/m] 

Condutividade do dielétrico: 0.01 [S/m] (constante). 
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Neste problema a escala agora utilizada na funcionalidade de desenho 

considerará para cada unidade a equivalência em 1 centímetro. A figura a ser 

desenhada são dois retângulos centrados na origem. O primeiro retângulo (R1) terá 

lado horizontal de 2.5 cm e vertical de 1 cm, o segundo retângulo (R2) terá lado 

horizontal de 2.5 cm e vertical de 1.5 cm. 

 

Figura 14: Modo desenho de um capacitor 

 

Fonte: Autor deste trabalho 

  

Na funcionalidade de fronteira define-se o potencial elétrico nas placas e na 

funcionalidade PDE define-se a condutividade dos condutores e do dielétrico. A 

corrente elétrica deve ser nula. Chama-se a funcionalidade malha e a refina, depois 

se utiliza a funcionalidade solução. Para visualização do potencial e do campo 

elétrico na funcionalidade gráfica, selecione as opções Color e Contor em Eletric 

Potential e Arrows em Eletric Field. 

 

 

 

 

 

Figura 15: Potencial e campo elétrico em um capacitor 
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Fonte: Autor deste trabalho 

 

Observa-se o sentido do campo elétrico, bem como o comportamento do 

potencial elétrico dentro de um capacitor. O campo elétrico sempre parte da direção 

de maior para o menor potencial, ou seja, o resultado encontrado está de acordo 

com o esperado. 

 

 5.4 Motor 
  

Como um exemplo de um problema de eletromagnetismo, considera-se a 

determinação do campo magnético estático devido aos enrolamentos do estator num 

motor elétrico de dois pólos. 

 

O domínio consiste em três regiões: 

 

• Duas peças ferromagnéticas, o estator e o rotor; 

• O intervalo de ar entre o estator e o rotor; 

• A bobina de armadura carregando a corrente contínua; 
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• A permeabilidade magnética � é unitária no ar e na bobina. No estator e o 

rotor, é definida por: 

 

�max = 5000, �min = 200, e c = 0,05 são valores que poderiam representar aço do 

equipamento. 

. 

A densidade de corrente J é zero em toda parte, exceto na bobina em que é 

um. 

 

A geometria do problema faz com que o vetor potencial magnético A simétrica 

em relação à y e assimétrica em relação à x, para que possa limitar o domínio para x 

	 0, y 	 0 com a condição de contorno Neumann 

 

 

 

No eixo X e a condição de limite Dirichlet A = 0 no eixo y. O campo do lado de 

fora do motor é negligenciado levando à condição de limite Dirichlet A = 0 no limite 

exterior. 

 

Usando a interface gráfica para o problema é descrito como na figura 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Modo desenho para geometria de um motor. 
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Fonte: Mathworks 

 

Para que se possa analisar todos os materiais apenas no primeiro quadrante 

utiliza-se a fórmula 5.2 que através do produto com o quadrilátero SQ1 os outros 

quadrantes não serão considerados. 

 

(C1+C2+C3+C4+C5+R1+R2)*SQ1       (5.2) 

 

São então removidos alguns subdomínios de forma que a figura se torne na 

forma da figura 17. 
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Figura 17: Removendo os subdomínios para a forma de um motor  �
Fonte: Mathworks 

 

Para o problema é definido os parâmetros da equação diferencial parcial: 

 

• Na bobina tanto �r e J são 1, de modo que os valores padrão não precisam 

ser alterados. 

• No estator e no rotor � é linear e definida pela equação 5.1 e J é zero (sem 

corrente). 

• No entreferro �r é 1 e J é 0: 

 

O fluxo magnético é mostrado pela figura 18: 
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Figura 18: Fluxo magnético em um motor de dois pólos 

�
Fonte: Autor deste trabalho 

 

 Uma pequena parcela do fluxo magnético que percorre o espaço de maior 

entreferro, sendo que o mesmo se concentra seguindo o caminho onde a relutância 

seja menor. Esse fenômeno é análogo ao divisor de corrente nos circuitos elétricos, 

onde a corrente nos resistores é inversamente proporcional à resistência onde a 

corrente está passando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48  6. Conclusão 
 

 

 Estudos bidimensionais de problemas eletromagnéticos estáticos podem ser 

convenientemente realizados usando o PDE Toolbox do MATLAB®.  

 

O toolbox do MATLAB® que utiliza o MEF para a solução das EDP aplicadas 

ao eletromagnetismo pode ser uma importante ferramenta para fins educacionais, 

complementando os métodos analíticos, permitindo ao aluno compreender melhor a 

teoria e visualizar o resultado. O módulo apresenta uma maneira útil para que os 

estudantes possam configurar modelos de eletrostática, magnetostática e 

propagação de ondas. Teorias e equações podem ser experimentadas pelos alunos, 

através de modificações nas geometrias, nas forças de campo, no comprimento de 

onda, nas propriedades dos materiais e nas condições de contorno. Mesmo com tais 

vantagens uma sólida formação teórica é essencial, especialmente para estudos de 

pós-graduação e pesquisa. 

 

No estudo apresentado neste Trabalho Final de Curso (TFC) observou-se que 

o Toolbox apresenta uma dificuldade de uso da funcionalidade de desenho, 

dificultando principalmente quando da elaboração de geometrias complexas (como o 

exemplo do motor). Observou-se também há o recurso de importar as geometrias de 

outros programas de desenho, como o AutoCAD.  

 

          É importante lembrar que o PDE Toolbox do MATLAB®, é rápido para 

encontrar uma solução, apresenta no pós-processamento uma resolução gráfica de 

fácil compreensão, facilitando a interpretação do efeito de mudanças nos parâmetros 

do problema em estudo. 

 

          Considerando o difundido uso do MATLAB® nos ambientes acadêmicos, em 

particular na graduação de engenharia Elétrica, concluímos que o PDE toolbox do 

MATLAB® pode ser mais uma importante ferramenta, no apoio a professores e 

estudantes, no aprendizado dos fenômenos eletromagnéticos estáticos. 
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